Ve Starých Bukách na fotbalovém hřišti – snadnější natrhat hrst čtyřlístků než urvat tři
body
K druhému zápasu zajížděli hráči Nepolis do Starých Buků, působiště dalšího nováčka krajské
soutěže. K utkání byla připravena fakticky nezměněná sestava, když v obranné čtveřici
nahradil Ulmana uzdravený Tichý. I přesto však hosté odehráli prach bídné představení a
nejspíš jen nezkušenost domácích hráčů a sportovní smůla dovolila hostím nepříznivý stav
1:4 srovnat na konečných 4:4. Jak se však rodil tento výsledek?
Domácí tým je očividně naučený hrát jednoduché nakopávané balóny, nejspíš tomu nahrává
nejen „kvalita“ hrací plochy, ale také fyzické parametry domácího gólmana a některých beků.
Naproti tomu hoši z Nepolis chtěli hrát opět fotbal s množstvím přihrávek a případně průniků
podél obou postranních lajn. Bohužel „kvalita“ hrací plochy a nízká psychická odolnost
podpořená vzájemným vyčítáním chyb, přispěla k tomu, že se hráči Nepolis spíš kopali za uši.
Když se k tomu přidala nejistota v odvracení dlouhých přihrávek směřujících na domácí
hrotové útočníky, vyzníval obraz hry celou první půli pro domácí celek.
Než přišel první gól zápasu z kopaček domácího hráče připsali si hráči Starých Buků celkem 3
slibné šance a hráči Nepálu pouze jednu. Na 1:0 otevřel skóre domácí útočník poté, co po
autovém vhazování právě hráč házející aut dostal zpátky míč a od postranní čáry centroval
přesně před branku, kde útočník míč protečoval na vzdálenější tyč. Nedlouho nato dali gól i
hosté z Nepolis, ale Dosedělovi byl máván při hlavičkovém zakončení offside. Domácí hráči
uměli hru také přiostřit v osobních soubojích, a tak vyfasovali první dvě žluté karty zápasu,
když zvláště zákrok domácího Němečka na Chaloupku byl velmi „povedený“. Hosté se svého
gólu dočkali poté, co Soumar centroval do šestnáctky, M. Batelka vrátil od zadní tyče před
branku a Vaníček uklízel v pohodlné pozici do odkryté domácí svatyně. Ve 39 minutě přišel
penaltový zákrok Zámečníka a domácí exekutor se nemýlil – 2:1. Za 4 minuty nato se pískala
penalta i na druhé straně hřiště, ovšem Chaloupka, k velké radosti domácích fanoušků,
netrefil ani prostor mezi třemi tyčemi.
Ve druhém poločase začali opět lépe domácí. Po jednom z dalších mnoha nákopů a zakončení
domácího hráče zvonila tyčka u Markovi branky. Následně Vaníček ve vyložené šanci překopl
z malého vápna i ochrannou síť za brankovou konstrukcí. Před třetím gólem domácích
obdržel Doseděl žlutou kartu za řeči k rozhodčímu. Následný nepřímý volný kop směřující do
vápna hostí nezachytil ani Zámečník a ani Marko. – 3:1
S ohledem na skutečnost, že jsem následně absolvoval rozcvičování před střídáním těžko
uvádět vyložené šance a góly, ale jisté je že demontáž hostů neskončila ani u třetí inkasované
branky. Domácí zvládli zvýšit na 4:1 a zdálo se, že je po zápase. Hosté však nesložili zbraně a
zlepšeným pohybem ve středu pole začali dělat domácím problémy. Po faulu na hostujícího
hráče se v 70 minutě kopala penalta a tentokrát se naštěstí Vaníček nemýlil – 4:2. Domácí
možná trošku znejistěli a v 78 minutě se krásně do horního růžku branky trefil M. Batelka –
4:3. Získat alespoň bod pomohl hostům nešťastnou tečí v poslední minutě zápasu domácí
hráč, který za bezmocného gólmana srazil centr Soumara.
Následné penalty lépe zvládli domácí, když v páté sérii orazítkoval pouze tyč brankové
konstrukce dřívější úspěšný penaltový exekutor Vaníček.

Pro hosty má zápas ze Starých Buků hned několik ponaučení:
1) Pokrývat se dají a musí i vysoké balóny nakopávané za obranu.
2) Makat má cenu až do posledního hvizdu rozhodčích.
3) Hádáním a přehnaným hecováním spoluhráčů na hřišti se na koně nedostaneme,

spíše naopak.
4) V zápase musí každý umět prodat zdravé sebevědomí.

