Dolany remizovaly v derby s Velichovkami
V Dolanech se hrálo zajímavé derby, kdy k nám přijely Velichovky, které v posledních dvou
zápasech porazily Babí a Jesenici. Začátek zápasu nic zajímavého nepřinesl, pouze jen, že
jsme dostali do 10. minuty dvě přísné žluté karty. Dařilo se nám v kombinaci, měli jsme více
ze hry, avšak první gól vstřelili hosté. Při málo důrazném odkopu Černohlávka a následném
odraženém míči se Velichovkám podařilo otevřít skóre. To nás ale nepoložilo, naopak, hráči
začali být aktivnější, dařil se přechod do útoku bez nakopávání, dařila se nám i kombinace a
přihrávky za obranu, bohužel však ani Tokar, ani Náhlík svoje šance nevyužili. Ve 22. minutě
jsme se ale mohli radovat, Kopecký našel krásnou přihrávkou Náhlíka, kterému se již podařilo
míč zpracovat a srovnat stav zápasu. Ve 35. minutě přišel faul na Kopeckého před vápnem,
k míči se postavil Tokar, ale trefil jen břevno soupeřovy branky. Ve 40. minutě se nám
podařilo pět orazítkovat břevno, tentokrát aktivně hrající Kopecký po centru do vápna
přehodil gólmana i obránce střelou stehnem, k brance však opět pár centimetrů scházelo.
V druhém poločase jsme začali aktivně, hned minutu po začátku se do obrovské situace dostal
Černohlávek, kterého našel před brankou z pravé strany opět Kopecký, Černohlávek však
zbrkle hrál pravou nohou a ze dvou metrů netrefil prázdnou bránu. Kdyby řešil situaci
zpracováním, nebo levou nohou, asi by se takhle nemýlil. Druhá polovina zápasu však od té
doby stagnovala, ani jeden tým neměl ve velmi teplém počasí již síly hrát fotbal, a tak se hra
vyrovnala a šance moc nepřibývaly. Poslední velkou možnost jsme zahodili v 75. minutě, kdy
Klíž krásně unikl obraně a šel sám na brankáře, bohužel se rozhodl gólmana přelobovat
a minul branku o pár decimetrů.
Ve zbytku zápasu se nic zajímavého nestalo a ani Velichovky se již do žádných šancí
nedostaly, prakticky tak jako celý zápas. Derby tedy skončilo pro nás ztrátovou remízou.
Za tento zápas bychom chtěli pochválit celý tým, dařila se nám kombinace, rozehra obrany,
dostávali jsme se do šancí, jen koncovka a finální zpracování trošku vázlo. Střed obrany hrál
velmi dobře, hlavně Kuba Kopecký naběhal neskutečnou porci kilometrů, byl vepředu při
útocích, ale když propadla obrana, pomohl také. V útoku hrál moc dobře i Vojta Záliš, i když
se tentokrát gólově neprosadil, byl velmi platným hráčem zejména svým důrazem a aktivitou.
V Dolanech se tak opět může blýskat na lepší zítřky.
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