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Sparta Řevničov – Sokol Branov B 3:0 (2:0)

Ve druhém kole jarní části zajížděla branovská rezerva do Řevničova. V podzimní části podal
Řevničov na Bránově velmi dobrý výkon a obdobný fotbal byl očekáván i nyní. I když
Branovských hráčů dorazilo 12, přesto byli hosté citelně oslabení na postu brankáře.
Zdeněk Dubský měl pracovní povinnosti a tak ho nahradil Petr Kokrment. Branov začal a
hrálo se převážně na půli domácích. Ovšem v 10. minutě už prohrával 1:0 když dostal hodně
smolný gól. Domácí brankář vykopl míč, který cca 10m za půlí odrazil Kokrment byl při
vyběhnutí málo důrazný a domácí útočník ho přehlavičkoval. To ovšem nebyl konec branovské
smůly. V 15. minutě se Kokrment zranil a trenér stáhnul do branky z útoku Skleničku (který stál
mezi tyčemi naposledy před čtvrt stoletím). Bohužel o několik minut později už to bylo 2:0 pro
domácí. Na této situaci se dle mého názoru podepsal i rozhodčí, který odpískal Halbichovi faul,
přestože ten nejdříve odkopl míč a pak teprve zasáhl nohu domácí hráče. S následnou
standardní situaci si Sklenička neporadil. Zeď si sice postavil dobře, ale v době kopu zaujal
špatnou pozici a na přesnou trefu nedosáhl. V této chvíli to vypadalo, že jen otázka kolik gólů
Branov dostane. Ovšem byli to právě branovští fotbalisté, kteří začali mít převahu. A do konce
poločasu byli jasně lepší. Dle mého názoru hráli velmi dobrý kombinační fotbal, ale bohužel
veškeré pokusy končili na velkém vápně soupeře. A když už se jim do „16-ky“ podařilo
proniknout, míč letěl mimo branku. Největší šanci měl Karel Konopásek, který už byl před
prázdnou brankou na malém vápně, ovšem z nepochopitelného důvodu volil „ránu“ zavřel oči
napřáhl a míč skončil vedle branky. Následovalo ještě pár velkých šancí, ale nakonec se šlo do
kabin za stavu 2:0 pro domácí.
Druhý poločas už byl vyrovnanější, ale i tak si Branov vytvořil několik šancí. Byli to ovšem opět
hosté, kteří inkasovali, když domácí útočník hlavou překonal Skleničku (před tím ovšem byla
hodně sporná situace, když před výskokem si domácí hráč rukama odstrčil Halbicha, píšťalka
však byla zticha). Do konce byl zápas už vyrovnaný. Za zmínku stojí vyloučení domácího hráče,
který cca v 80. minutě neudržel nervy a v přerušené hře srazil k zemi Halbicha. Domáci pak
ještě nastřelili tyč. Branovští také několikrát vystřelili, ale brankáři domácích nedělaly tyto střeli
větší problém.

Přestože výsledek vypadá jednoznačně, dal se uhrát bod. V případě že by nastoupil gólman
Dubský věřím, že by Branov vyhrál. Soupeř nehrál dobře a v podstatě jen nakopával balony a v
útoku se pak snažil z toho něco vytvořit. Ovšem největší smůla, je zranění Kokrmenta, které
vypadá na delší dobu.

Sestava: Kokrment - Sado, Šindelář, Halbich, Kougl - Císař, Tkáč, Tomášek, Zikmund –
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Sklenička (15. Konopásek), Krátký
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