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Sokol Branov B - SK Senomaty B 3:1 (2:0)

Do utkání nastoupili domácí mnohem lépe. Míč měli častěji na svých kopačkách a dařila se
celkem i kombinace. Ovšem koncovka byla slabá. Už v 6. minutě po levém křídle unikl Krátký.
Místo přihrávky na volného Skleničku zkoušek přehodit brankáře což se mu povedlo, ale s ním
přehodil i branku.
Po chvíli se opakovala obdobná situace, ale tentokrát ho nikdo s obránců nestíhal a místo
samostatného zakončení zkusil nahrát, ovšem spoluhráč byl „pokrytý“. V 15. minutě zas dostal
ideální přihrávku Sklenička a „šel sám na brankáře“ a trochu nepovedená střela mezi nohy,
kterou brankář tečoval, těsně minula branku. Naštěstí hned z následně rozehraného rohu šli
domácí do vedení. Tomášek parádně našel hlavu Skleničky. Domácí vedli sice 1:0, ale ve
spalování tutovek se pokračovalo. Sklenička opět dostal přihrávku za obránce a gólmana velmi
slabou střelou nepřekvapil. V této době sice asi měli domácí stále vice ze hry, ovšem začali
dělat spoustu zbytečných chyb, kdy hlavní problém jim dělala nahrávka. Soupeř toto naštěstí
nedokázal potrestat. Kolem 35. minuty už to bylo 2:0, kdy se Skleničkovi podařilo dát trochu
netradiční gól. Napadal rozehrávku mezi brankářem a obráncem hostí, kdy brankář zbytečně
dlouho čekal a když odkopával míč, trefil Skleničku do hlavy a míč se dokutálel do branky. Pak
mohli těžit s nedorozumění Halbicha se Šindelářem hosté. Hrozící nebezpečí však zlikvidoval
Dubský Z. Do poločasu se už skóre neměnilo.
Do druhé půle nastoupil Tomáš Dubský a začal intenzivně zaměstnávat jak pomezního (který
mi přišel, že zvedal praporek jen, co míč přeletěl půlící čáru), tak hostující obranu. Bohužel bez
efektu. Asi nemá cenu popisovat jednotlivé akce, jelikož byly všechny stejné. Dubský šel
minimálně 4x sám na brankáře, ale gól se mu vstřelit nepodařilo. Domácí navíc cca od 60.
minuty výrazně odpadli. Senomaty navíc vstřelili kontaktní gól (přímo z rohu zaskočili
Dubského). A jelikož spalování šancí pokračovalo (Sklenička, Šidnelář, Helebrant, již zmíněný
Dubský T.) začala se na domácích projevovat nervozita. Bohužel opět jsme dohrávali o 10,
když se nechal zbytečně vyloučit za protesty Šindelář, který se hádal o zbytečný aut a dostal
žlutou (v utkání už druhou) a musel ven. Tentokrát si domácí závěrečné minuty ohlídali a v
poslední minutě z dalšího samostatného nájezdu přeci jen skóroval Tomáš Dubský.
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Sestava: Dubský Z. - Jeníček, Šindelář, Halbich, Pícha – Dubský Jan, Tomášek, Helebrant,
Císař (46. Dubský Tomáš) – Sklenička, Krátký (60. Konopásek)
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