
Stráž - FK Stará Hlína  4:1 

V neděli 10.9.2017 jsme zavítali do nedaleké Stráže k našemu dalšímu utkání v rámci 3. Kola Okresní 

přeboru JH. 

Do zápasu jsme vstoupili hrozně a hned v první minutě měli domácí hráči tutovou šanci. Toto 

varování nás bohužel neprobralo a soupeř našeho slabého výkonu v 9.minutě využil, když se prosadil 

hlavou po rohu. Stráž byla nadále lepším týmem. Domácí hráli jednoduše, ale za to velice účelně. 

Vytvářeli si šance. Naopak naše hra byla pomalá a až příliš složitá. Veškerá naše snaha končila před 

hranicí šestnáctky, protože finální fáze byla doslova jalová. Navíc jsme k tomu dělali spoustu chyb. Po 

jedné naší hrubé chybě a nepochopitelné ztrátě míče nás soupeř v 35. Minutě trestal podruhé. Obraz 

hry se ani po této brance neměnil a domácí Stráž těsně před koncem zvýšila skóre, opět po rohu, již 

na 3:0. Poločas tak vyzněl jednoznačně, ale zcela zaslouženě, pro domácí. 

Do druhého poločasu jsme přeskládali řady a to vedlo ke zlepšenému výkonu. Začali jsme se tlačit 

před domácí branku a vytvářet si šance. V nadějných pozicích zakončovali Hadač Vl., Chmátal a 

Mašek, ale ani jeden nedokázal domácího brankáře překonat. V 73. Minutě jsme se přece jen branky 

dočkali, když Makovička hlavou po rohu dokázal překonat domácí obranu. Jenže naše snaha o 

korigování výsledku dostala v 78. Minutě definitivum, když se domácí prosadli opět po naší velké 

chybě v rozehrávce a zasadili nám poslední hřebík do rakve. Snížit mohl ještě Hadač Vl., ale z hranice 

šestnáctky branku přestřelil. 

Zápas tak skončil jednoznačným výsledkem 4:1 pro domácí. Začátek sezóny nás nezachytil v 

optimálním rozpoložení a zatím je to z naší strany zklamání. Potřebovali bychom se chytit výhrou, 

nejlépe hned příští týden. 

 

Sestava: Chalupský - Makovička, Hadač P., Šauer M., Jičínský –Šauer P., Hadač Vl., Mašek, Vonka – 

Kadlec (46. Rychlý), Chmátal 
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