PU –30.1.2013 – 17.00

Jiskra Ústí nad Orlicí – FK Mladá Boleslav „U21“
Výsledek 3:3 ( 0:2 )
Ráb

Sestava:
Kukla

Vaňous
Tomášek

Felcman

Knápek

Felgr

Falta
Hudec

Roupec

Krátký
Branky : 57´ Knápek , 77´Kaláb, 82´vlastní - inkas 19´, 28´, 54´
Střídali : 46´ Falta M. (Ráb) 46´ Kaláb (Felgr) , 46´ Rejda (Kukla), 46´Křivka (Krátký), 60´
Smejkal (Felcman)
80´ Felcman (Knápek)

Trenér:
Uprostřed posledního lednového týdne nás čekal druhý soupeř zimní přípravy - rezerva
ligového týmu Fk Mladá Boleslav.
Od prvních minut oba týmy hrály agresivním stylem a snažily se vytvořit si gólovou
příležitost. Třetiligový soupeř výborně realizoval přechod do útočné fáze, s čím jsme měli
velké problémy hlavně ve středu hřiště. Hosté otevřeli skóre v 19´, když skvěle využili rychlý
protiútok. Místo snahy o vyrovnání jsme inkasovali podruhé. Po rozehraném rovovém kopu
se z hranice pokutového území trefil přesně k tyči hostující střelec - 0:2. Naše snaha o
atakování vysoko na polovině soupeře nám přinesla dvě šance, ale obě byly přerušeny
hvizdem rozhodčího pro postavení mimo hru. Snížit mohl střelec Knápek, ale jeho dorážku
brankář vytlačil na rohový kop.
Do druhého poločasu jsme vstoupili odhodláni ke zvratu v utkání. V 54´jsme ovšem
udělali fatální chybu v rozehrávce a hostům darovali třetí branku. O tři minuty později, si
výborně naběhl Knápek a sám před brankářem zvolil ideální řešení 1:3. Na rozdíl jediného
gólu snižoval Kaláb, který se nejlépe zorientoval po přímém kopu Smejkala. V posledních
minutách se náš tlak neustále navyšoval. Odměnou pro nás byl vlastní gól, který padl po
stříleném centru v 82´. Chtěli jsme v závěru otočit zápas úplně, to ale boleslavští nedovolili.
Chci všem hráčům poděkovat za výkon. Jsem velmi rád, že jsme za stavu 0:3 ještě našli
hlavně psychické síly a vstřelili tři góly, které nám zajistili cennou remízu. Zápas přinesl
velmi dobrou hru z obou stran a šest branek. Potěšující bylo, že jsme vydrželi až do konce
hrát aktivně a vysoko narušovat rozehrávku soupeře. Zápas nám ukázal rezervy v taktickém
myšlení hráčů, na kterých musíme zapracovat. Celkově si z utkání musíme vzít pozitivní
zpětnou vazbu J .
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