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V ideálním fotbalovém po?así se na kláštereckém h?išti sešla op?t po?etná návšt?va. Hosté však tak po?etní nebyli, takže diváci krom?
p?kných gól? toho moc nevid?li a nakonec mohli jít na hokej o p?l hodiny d?ív než plánovali.
V Tatenicích se totiž nepoda?ilo dát dohromady jedenáctku. ?ty?i hrá?e mají zran?né po zápase v Jehn?dí a ve stejný ?as hrálo jejich á?ko,
takže p?ijeli pouze s devíti hrá?i a dost dlouho se diskutovalo o tom, jestli se v?bec bude hrát. Nakonec byl zápas zahájen.

Naši zahájili bez zbyte?ných ohled? na oslabení soupe?e. První gól dal K?en už ve 40. vte?in?
zápasu, druhý Mitvalský zdálky o 6 minut pozd?ji a v 11. minut? už jsme vedli 3:0 gólem Šrolera
po p?ihrávce K?ena. Ve 20. minut? si oba úto?níci role vym?nili a ve t?etin? zápasu si dal gól i
Michali?ka. Hosté se na naši p?lku za celý polo?as dostali jen vyjíme?n?, náš branká? Rous si
na mí? sáhl vlastn? jen jednou.
Do druhého polo?asu nastoupili tateni?tí už jen se sedmi hrá?i, protože další dva jejich hrá?i nebyli schopni pro zran?ní z minulých zápas? hrát.
Pak už bylo jen otázkou, do kdy bude zápas trvat, bylo z?ejmé, že hosté do konce zápasu hrát necht?jí. Fotbal už nestál za nic, vlastn? nebylo
na co koukat, o úrovni mistrovského utkání se v?bec nedalo mluvit. Zdálo se, že naši jsou k soupe?i milosrdní, p?edhán?ní v po?tu
vst?elených branek se nekonalo. A ani to nebylo pot?eba, d?ležit?jší bylo nep?ijít k n?jakému zran?ní. Nakonec se v 58. minut? „nechal zranit“
další hrá? a rozhod?í mohl zápas ukon?it pro nedostate?ný po?et hrá?? hostí.
Fotbalu tedy moc nebylo, ale 3 body nám p?ibyly a te? už chybí jen 1 bod z 5 zápas? k jistot? postupu. Budeme slavit už v sobotu v Jehn?dí?

Branky: 2 K?en, Šroler, Mitvalský, Michali?ka
Rozhod?í: Kolá?
Pomezní: L. ?ernoch, V. Fišer
?K 0:0
ŽK 0:0
Divák?: 110

Sestava: Rous – Michali?ka (46. M. ?ernoch), Ku?írek, Kalous – M. Fišer, T. Bartoš, Mitvalský, Sabota – P. Fišer, K?en, Šroler (46. J. Bartoš)
P?ipraveni: J. Šimek, J. H?lka, M. Moravec
Trenér: M. St?j
Vedoucí mužstva: St. Divíšek

Jak šly minuty:
1. Soupe? nastupuje jen s 9 hrá?i, u nás chybí pouze Jane?ek zran?ný v minulém zápase
1. Po centru Michala Fišera dává gól K?en - 1 : 0
3. St?ela Tomáše Bartoše, gólman vyráží
7. Z 16 metr? se do mí?e op?el Mitvalský - 2 : 0
9. Patrik Fišer st?ílí vedle
11. Po vzorné spolupráci úto?ník? K?ena a Šrolera uklízí mí? do brány Dan - 3 : 0
17. St?ela T. bartoše nad bránu
20. Další ukázka kombina?ní hry a po p?ihrávce Šrolera st?ílí K?en - 4 : 0
22. K?en zkoší op?t st?ílet, ale branká? na míst?
26. Další pokus T. Bartoše vyráží branká? na roh
29. Krásný okamžik: po akci Saboty naráže?ky mezi P. Fišerem a Šrolerem, ovšem zakon?ení vedle.
32. Po p?ihrávce T. Bartoše st?ílí gól Michali?ka, stejn? dob?e postavený byl i Šroler
34. Nep?ímý kop zahrává Ku?írek centrem na hlavu Šrolera, ten nedosko?il dob?e, ale p?esto musel branká? ?ešit nadvakrát
36. Snad první st?ela Tatenic, Rous nadvakrát kryl.
38. Nevyužitá šance Šrolera, branká? vyráží na roh
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46. Tatenice B necht?li už ani nastoupit do druhého polo?asu, na pokyn rozhod?ího však na h?išt? p?ece jen jdou, ovšem jen v 7 hrá?ích. Dv?
z?stávají v šatn?, zran?ní z minulých zápas? jim nedovolují hrát.
Naši st?ídají dva hrá?e.
48. St?ela Tatenic nad bránu
52. St?ela P. Fišera taky nad bránu
53. Další st?ela nad bránu, tentokrát tatenická
54. Tomáš Bartoš dnes nemá souzeno dát gól. St?ela z vápna jde mimo.
58. Dávno rozhodnutý, nedramatický, zápas ukon?en.
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