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Ned?le 18.4.2010 / 16:00, Sokol Klášterec nad Orlicí - Verm??ovice B., 5 : 0 (2 : 0)
Sice už je p?lka dubna pry?, ale naše h?išt? ješt? nesta?ilo po zim? ani vyschnout, a tak správce h?išt? m?l obavy o trávník po zápase.
Trenér se zase obával, co p?edvede naprosto neznámý rozhod?í. Všichni ostatní pak m?li obavy o výsledek zápasu, protože „Turci“ avizovali,
že jedou do Klášterce pro body, aby snížili náš náskok v tabulce. Nu, správcovy obavy byly do ur?ité míry oprávn?né, rozhod?í byl
nadpr?m?rný a obavy ostatních rozprášili naši borci už za ?tvrt hodiny po úvodním hvizdu!

V úvodu bylo n?kolik neobvyklostí. V kiosku se objevila úpln? nová sestava a p?edvedla velmi dobrý výkon. P?ekvapení bylo i za ?arou, kde se
zase po letech ujal nevd??né funkce pomezního Vašek Fišer. Michali?kova pata po?ád není v po?ádku, proto Pajka nastoupil až na posledních
12 minut. Na jeho místo se postavil nejmenší a nejmladší hrá? Michal Fišer a taky nezklamal. Krom? toho byl nezvyklý úvod zápasu, kdy
chvilkou ticha byla uct?na památka polského prezidenta a dalších osobností zahynuvších p?i letecké havárií.

Hned v 1. minut? se naši dostali do vápna, už ve 2. kopali roh a po 14. minutách už vedli 2:0. To nejd?ív padl gól po rohu do malého vápna a
hned po rozehrání dal parádn? Jane?ek po p?ihrávce Kalouse. Následovala nejv?tší p?íležitost host?, když trestný kop z hranice šestnáctky,
p?ímo proti prost?edku branky, výborn? st?elil p?es ze? pod b?evno jejich hrá?, ale stejn? výborn? zakro?il golman Machy Rous. Pak už m?li
šance v podstat? jen naši, ovšem st?elba byla bu? nep?esná nebo ned?razná, takže do p?le už gól nepadl.

Do druhé p?le jsme nastoupili s Honzou Bartošem namísto Saboty, který m?l také v týdnu zdravotní problémy. Verm??ovi?tí vyst?ídali hned
dva hrá?e. Obraz hry se však moc nezm?nil. Naši m?li zápas jednozna?n? ve své režií, rozdíl oproti prvnímu polo?asu byl jen v tom, že
tentokrát už jsme góly dávali. Dvakrát brzy za sebou se trefil K?en a další gól si na své konto p?ipsal Honza Bartoš. V záv?ru se pak diváci
bavili p?áním gólu Michali?kovi a pak kroucením hlavou, když Verm??ovice nesnížily ani z vyložené šance.

P?íští víkend máme volný los a pak nás, op?t doma, ?ekají N?m?ice, aktuáln? druzí v tabulce. T?šíme se op?t na výbornou návšt?vu a stejn?
tak dobrý výsledek.

Branky: 2 K?en, Sabota, Jane?ek, Jan Bartoš
Rozhod?í: Hylský
Pomezní: M. Moravec, V. Fišer
?K 0:0
ŽK 0:1
Divák?: 130
Sestava: Rous – M. Fišer (60. Šroler), Ku?írek, Kalous, H?lka – P. Fišer, T. Bartoš, Mitvalský, Jane?ek – Sabota (46. J. Bartoš), K?en (79.
Fran?k)
P?ipraveni: J. Šimek, M. ?ernoch
Trenér: M. St?j
Vedoucí mužstva: St. Divíšek

Jak šly minuty:
1. Centr do vápna a Mitvalský hlavi?kuje vedle
2. Po rohu st?ílí Roman Kalous, vedle
12. Hodn? nad st?ílí Patrik Fišer
13. Po rohu P. Fišera podél brány te?uje T. Bartoš a ve skrumáži doráží Pavel Sabota – 1:0
14. Po nádherném vysunutí Romana Kalouse st?ílí p?esn? Jane?ek – 2:0
16. Nejv?tší šance Verm??ovic, dob?e st?elený p?ímý kop z 18 metr? pod b?evno skv?le vyrážíbranká? Rous na roh. Z rohu hlavi?ka vedle.
28. Centr Verm??ovic zleva do vápna, hlavi?ka t?sn? vedle.
32. Patrik Fišer st?ílí t?sn? vedle
34. Náš roh, po centru P. Fišera st?ela T. Bartoše vedle.
39. Šance Saboty, ale váhal se st?elou a obrana host? se stihla vrátit
42. K?en po p?ihrávce P. Fišera st?ílí do branká?e

46. O p?estávce jedno st?ídání našich a dv? host?
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48. T. Bartoš z 25 m nad bránu
49. St?ela Verm??ovic z p?ímého kopu nad branku
52. Další st?ela host?, Rous v?as vyb?hl
59. Po chyb? obrany a zp?tné p?ihrávce skóruje K?en – 3:0
60. Michal Fišer odjíždí do školy, st?ídá Dan Šroler
62. Z p?ímého kopu t?sn? nad st?ílí Jan Bartoš
65. Po p?ihrávce P. Fišera dává K?en na – 4:0
67. Rozehrán nep?ímý kop, Ku?írek centruje, Honza Bartoš hlavi?kuje – 5:0
71. Po dlouhém vhazování doráží Jane?ek, ale gólman chytá
78. St?elbu zkouší také Dan Šroler
79. T?etí st?ídání našich, poprvé na ja?e jde na h?išt? Michali?ka
86. Naše obrana chybovala, ale hrá?i Verm??ovic ze t?í možností v malém vápn? nevyst?elili ani jednou do odkrytých míst naší brány.
91. Náš roh na záv?r.
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