První domácí zápas proti houževnatému a kvalitnímu nováčkovi soutěže
První soutěžní zápas bývá ošidný i za běžných okolností, natož pak když se potká tým, který
sestoupil z vyšší soutěže s týmem, který postoupil z nižší okresní soutěže. Nováček
z Nemyčevse potvrzoval svoje kvality již od úvodních minut. Obě mužstva se snažila hrát
pohledný kombinační fotbal, a tak nezaujatý divák musel být spokojen. Domácí obrozená
sestava se chtěla před domácím publikem představit v tom nejlepším možném světle. Možná
se ale na domácí kopačky přilepila zbytečná nervozita a prvních 15 minut byl soupeř
aktivnější. Vždyť už ve 2 minutě nedoskočil domácí Zámečník na centrovaný míč a následnou
tutovou šanci hasil precizním skluzem až ve vápně. Jen o minutu později se akrobaticky za
zády snažil zastavit křižnou přihrávku ze středu pole domácí Ulman, i ten však míč netrefil a
hostující útočník šel sám na Marka. Jen nekvalitní zakončení, které se nevešlo mezi tři tyče,
uchránilo domácí od brzké pohromy. V 7 minutě konečně z průniku po levém křídle zahrozili
také domácí, ale na Batelkův centr nikdo z útočníků ve vápně nedosáhl a ani z následného
rohu se k zakončení nikdo nedostal. V 9 minutě byli všichni svědky zajímavého závaru před
domácí brankou, který vyřešil až razantní odkop jednoho z bránících hráčů .Ve 14 minutě se
po rohu Lihana dostal k zakončení Zámečník. Hlavička a ani následná dorážka ale přes
hostujícího gólmana do branky neprošla. V 17 minutě se ve slibné šanci objevil Michal
Batelka, ale gólmana nepřekonal. Z následného rohu se ve slibné šanci neprosadil na zadní
tyči ani Vaníček. Ve 23 minutě nadělal trochu vrásek na čele domácímu trenérovi gólman
Marko, když rohový kop zpracoval do rukavic nadvakrát, a to ještě o útočníkova záda. Ve 27
minutě vypadl domácímu gólmanovi dlouhý nákop hostujícího hráče na rozběhnutého
útočníka a Marko se štěstím dohnal míč alespoň na brankové čáře. Následný dlouhý nákop
k brance hostí bohužel domácí Vaníček nedostihl. Ve 29 minutě se v dobré střelecké pozici
napřáhl domácí Batelka M., ale prudkou střelou zasáhl pouze hostujícího gólmana. Ve 33
minutě se již skóre zápasu měnilo, a to když přesný Chaloupkův přímý volný kop tečoval
v šestnácte Lihan a hostující gólman již nemohl reagovat – 1:0. Ve 35 minutě se z první
branky mohli radovat také hosté, ale nejvyšší muž hostí osamocen na zadní tyči nedokázal
svoji hlavičku umístit do odkryté brány. Ve 40 minutě se ke střele z první dostal po průniku a
přihrávce H. Batelky jeho bratr Michal – střela pod horní tyč však v bráně díky reflexivnímu
zákroku hostujícího gólmana neskončila.
Krátce po poločasové přestávce v hostující šestnáctce odehrál střelecký biliard – střelu M.
Batelky po rohovém kopu zblokoval obránce, Šustrova dorážka trefila Vaníčka a od něho se
míč odrazil k Dosedělovi, který na malém vápně neměl problém s uklizením míče do branky –
2:0. Hostí však zbraně nesložili. V 59 minutě využil výrazného zaváhání Šustra u autové lajny
hostující záložník, který následně servíroval útočníkovi do tutové střelecké pozice – 2:1. Ještě
hůř bylo domácím divákům, když v 62 minutě hosté srovnali na 2:2. Vypadalo to, že hráčům
hostí narostla křídla a domácí ztratili půdu pod nohama. Naštěstí se však v 63 minutě trefil
Vaníček a následně ještě v 69 a 79 minutě bratři Batelkové.
Utkání nabídlo pohledný fotbal, spoustu šancí a nakonec i 7 gólů, a tak nestranný divák musel
být spokojen stejně jako divák domácí. Hostující celek se snažil hrát fotbal a jistě se i v dalších
zápasech postará o mnoho nervy drásajících fotbalových bitev.

