SOKOL CHOTÝŠANY „A“ - TJ Sokol Postupice z.s. „A“
sobota 27.6.2020 v 17:00 hodin
přátelské utkání
5:2 (2:0)
Branky domácí: Martin Urban 1, Jan Chudlářský 1
Branky hosté:
Utkání řídil:
K přátelskému zápasu s tradičním soupeřem na pěkném hřišti v areálu „U Macha“ nás nastoupilo
deset, a to ještě s vypůjčeným Jakubem Fűrbacherem ze Struhařova. Do druhého poločasu se nám
podařilo přemluvit Josefa Kaňku, který se na zápas přišel podívat! A to ještě čtyři hráči byli na
celodenním turnaji ve Václavicích! Domácí se ujali vedení již v 5. minutě, když nejlepší hráč domácích,
půjčený z Poříčí nad Sázavou, se protáhl mezi Vojtěchem Venderem a mladým Štěpánem Kladivou a
přihrál před bránu na úplně volného Sysla, pro kterého nebyl problém dát gól. V 7. minutě nastřelil
Korecký tyč naší brány. Ve 14. minutě pěkně vystřelil Lukáš Balcar po akci Petra Šetka. Jeho střelu
vyrazil gólman na roh. Ve 21. minutě vykopával jistý gól z brankové čáry Martin Urban. Ve 30. minutě
skončila střela Petra Šetka s tečí na břevně. Ve 40. minutě hlavičkoval Petr Šetek po centru Lukáše
Balcara nad. Ve 43. minutě si zaběhl domácí útočník za naši obranu a nedal Jiřímu Kladivovi žádnou
šanci. Přestože jsme hráli celý první poločas o deseti, hra byla vyrovnaná a působili jsme fotbalovějším
dojmem.
V 54. minutě po akci Petra Šetka Jakuba Fűrbachera šel sám na bránu Jan Chudlářský a
s přehledem přehodil domácího gólmana (2:1). V 59. minutě jsme darovali domácím třetí gól, když jsme
po našem výkopu dostali do dvaceti sekund gól. Zdeněk Žížala nepochopitelně přihrával z pravé strany
na levou přes naše vápno a přesně našel nejlepšího hráče domácích a pro něho nebyl problém skórovat
(3:1). Je to škoda, protože jsme měli v těchto chvílích více ze hry. V 66. minutě měli domácí obrovskou
šanci, kterou zakončili zblízka vedle. V 70. minutě měl šanci Martin Urban, ale byl už blízko u gólmana.
Potom nám logicky docházeli síly a po chybě obrany jsme dostali čtvrtý gól. Martinovi Urbanovi se
podařilo snížit na 4:2. Poslední slovo patřilo v závěru utkání opět domácím, kteří upravili skóre na
konečných 5:2.
Co k tomu dodat? Jak by řekl klasik je cosi shnilého ve státě Dánském. Je až neuvěřitelné, že se
nám ze tří mužstev podaří dát dohromady k přátelskému zápasu jenom devět hráčů!!! To samé bylo
dopoledne na brigádě. Přišli tři. Předseda Stanislav Šetek a starý Luboš Bervida. Ryba smrdí od hlavy
a jestli se rapidně něco nezmění vedení hlavně ve fotbale a přístup hráčů, zavání to obrovským
průšvihem!!! Je to obrovská škoda, neboť nemáme špatné mužstvo, ale máme málo kvalitních hráčů a
také prakticky až na pár jedinců netrénujeme. Jestliže mužstvo nedoplníme a nezačneme kvalitně
trénovat, nemáme v okresní přeboru žádnou šanci !!!
Sestava domácí: Kladiva Jiří - Žížala Zdeněk, Vender Vojtěch, Urban Martin, Kladiva Štěpán - Balcar
Lukáš, Slovák Martin, Chudlařský Jan, Jakub Fűrbacher - Šetek Petr (K), Josef Kaňka
/od 46. minuty/ – na střídání – vedoucí mužstva (trenér) Kunc Jiří
Sestava hosté:
Počet diváků:

