Dolany – Smiřice 5:3 (2:2)
Další přípravné utkání jsme odehráli v sobotu 19.2.2022 po větrném dni na umělé
trávě v Dobrušce. Soupeřem byly již známé Smiřice, se kterými jsme již hráli letos
jedno vyrovnané utkání v hale a těsně prohráli. Na velkém hřišti jsme jim ale prohru
vrátili. Smiřice byly posilněné o dva hráče, stejně tak jako my. Měly nového trenéra a
hodně lidí na střídání, nám bohužel vypadli 3 lidi těsně před utkáním, a tak jsme hráli
měli jen jednoho hráče na střídání. Od začátku jsme hráli velmi vyrovnaný fotbal,
dokázali jsme celkem s přehledem kombinovat vzadu, čemuž pomohl i Jarda Karel v
bráně. Nevycházel nám ale přechod do útoku. Soupeř byl v prvním poločase velmi
aktivní a nepříjemný, jejich hráči nás rychle dostupovali a velmi nepříjemně napadali.
Nicméně jsme to byli my, kdo otevřel skóre. Vojta Orct vybojoval míč v soupeřově
vápně a perfektně zakončil. Vzápětí ale hosté vyrovnali, když došlo k nedůrazu v
naší obraně i chybě Jardy, a hosté dostali míč za jeho záda. Poté byla hra stále
vyrovnaná, hosté měli více šancí, které jsme jim ale spíše tvořili my špatnými
přihrávkami a jednu takovou šanci po naší přihrávce proměnili. Zanedlouho ale
srovnal Ivan Tokar z přímého kopu. Krátce poté jsme mohli vést, Vojta Orct ale trefil
tyč. Do druhého poločasu jsme šli za vyrovnaného stavu. Převzali jsme otěže
zápasu, hodně pomohlo i vysunutí Ondry Tomana z Jaroměře na zálohu, který dobře
spolupracoval s Tomášem Kejzlarem, dobře jsme ale kombinovali i na středu a
dostávali se do šancí. Nicméně byli to hosté, kteří se dostali do vedení. Po akci ze
strany hřiště a centru do vápna míč zapadl za překvapeného Jardu Karla, který tento
míč pouštěl. Zbraně jsme ale nesložili a začali se více tlačit do šancí. Několikrát jsme
běželi sami na bránu, především Roman Ulrych měl za celý zápas čtyři vyložené
šance, kdy postupoval prakticky sám na gólmana. Ale i další hráči zahazovali
tutovky, je třeba říci, že dobře chytající brankář hostí držel svůj tým nad vodou.
Nakonec se nám ale podařilo dát další 3 góly, a tak jsme utkání zvládli i výsledkově a
posilněného soupeře z 1. B třídy jsme porazili 5:3. Z Gólů se radoval Standa Kašajík,
druhý gól přidal dobře hrající Vojta Orct a zásah po nesprávně písknutém offside (i
přes protest pomezního rozhodčího) zaznamenal Tomáš Kejzlar. Rád bych
poděkoval všem hráčům za přístup k utkání, které mělo hodně vysoké parametry.
Sestava: Karel - Berger, Kvaček, Toman - Orct, Kašajík, Praslička, Tokar, Kejzlar Ulrych, Semanišin; Mach.
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