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NE 20. 12. 2009 - SH BÍLOVEC

1. zápas

Růžové Tlapičky - Dreadlock Nový Jičín 3:1 (0:1)
Krátce před druhou hodinou odpolední začal v neděli nášprvní zápas proti soupeři, se kterým
jsme se měli možnost utkávat v minulosti v soutěžích okresu NJ a FM. Asi jsme nebyli ještě
zahřátí na správnou teplotu a užve 2. min. jsme prohrávali 0:1. To soupeře zřejměnatolik
uspokojilo, že se zatáhl na svoji polovinu hřištěa čekal co vymyslíme my. Sice jsme se o to
snažili, ale hlavním nepřítelem v tomto utkání byly tyče a břevna novojičínského Dreadlocku.
Po dvou šancích R. Štefka byl prvním „tyčařem“ F. Korneta, kterého ve druhém následoval
opět R. Štefek a M. Košica. Dreadlock sice působil nevinným dojmem, ovšem několikrát
rychlými protiútoky zle potrápil naši obranu v čele se spolehlivým gólmanem D.
Hejtmánkem. Štěstíčko se přece jenom přiklonilo na naši stranu ve 14. min. druhého
poločasu, kdyžbalón po rohovém kopu P. Dětského skončil za nechtěného přispění domácích
hráčůa k údivu všem přítomných hráčůa fanouškův síti našeho houževnatého soupeře. Za
čtyři minuty později F. Korneta po akci R. Štefka a P. Dětského zvýšil na 2:1 a v poslední
minutěpo skvělé kombinaci J. Rumel - M. Košica to byl právěJ. Rumel, který pojistil naše
vedení střelou do prázdné brány na konečných 3:1.

Góly: P. Dětský, F. Korneta, J. Rumel
ŽK: D. Hubeňák
ČK: 0

2. zápas

Růžové Tlapičky - Sákrovec Stará Ves 3:4 (1:0)
Ke druhému utkání jsme nastupovali proti nevyzpytatelnému soupeři, v jehožbarvách působí
několik hráčůz okolních fotbalových klubů. A právějeden z nich rozhodl svými třemi góly a
jednou gólovou přihrávkou tento zápas. Navíc neuběhlo ani pět minut a na světelné tabuli
svítily 3červené zářezy (myšleno 3 fauly) v náš(ne)prospěch. Naštěstí se tento počet ustálil a
poločas jsme odehráli bez faulových následků. St. Ves měla úvodní desetiminutovku mírnou
převahu a ažve druhé se hra vyrovnala a na obou stranách se střídaly rychlé protiútoky. Skóre
utkání se poprvé měnilo v 16. min., kdy A. Hubeňák po kombinaci s J. Rumlem zavěsil na 1:0
v nášprospěch.
Úvod druhého poločasu vyzněl jasněpro hosty, i kdyžjsme mohli zvýšit na dvougólový
rozdíl, ovšem rozhodčí neuznali Adamovi po „kontaktu“ s brankářem zřejměregulérní gól. A
pak přišly velké chvíle brušperského Staříčana M.. Hendrycha, který v rozmezí dvou minut
otočil vývoj utkání ve prospěch St. Vsi. Po jeho další přihrávce hosté vedli již3:1 a přestože
R.Štefek ve 13. min. po přihrávce Beryho snížil na 2:3, dílo zkázy dokonal opět M. Hendrych
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svým třetím gólem v době, kdy jsme hráli opětovně„bez brankáře“ . Dvěminuty před koncem
zápasu sice J. Rumel snížil na 3:4, ale to bylo z naší strany vše.

Góly: A. Hubeňák, R. Štefek, J. Rumel
ŽK: 0
ČK: 0

3. zápas

Růžové Tlapičky - USK Slavia Ostrava 6:2 (2:2)
Po dvouzápasové pauze nás čekal soupeř, který v loňském roce krajský přebor vyhrál a i
v tomto soutěžním ročníku je jedním s horkých aspirantůna přední umístění. A užv 5. min.
potvrdil roli favorita, kdyžpo ruce P. Grufíka se kopala penalta a bylo to 0:1. První
desetiminutovka byla ovšem zcela vyrovnaná a důkazem toho byl vyrovnávací gól, kdy se po
dlouhé doběstřelecky probudil M. Holub. O čtyři minuty později se poprvé v dresu „tlapiček“
střelecky prosadil také O. Vicher a krásnou střelou do šibenice si výrazněřekl o co
nejrychlejší zápisné. Slavia dokázala do poločasu srovnat na 2:2 a tak do poslední
dvacetiminutovky nastupovala obědružstva „fifty fifty“.
Po pěti odehraných minutách prokázal stabilní střeleckou formu R.Štefek, kdyžpo samostatné
akci nadvakrát konečnou hlavičkou překonal ostravského brankáře. O tři minuty později byl
hostům vyloučen jeden z hráčů, ovšem naše početní převaha byla bezzubá a ukázalo se, že
přesilovka rozhodněnení naši silnou stránkou. Po několika skvělých zákrocích našeho
gólmana přišly chvíle ostrostřelce J. Rumla, který svými dalšími dvěma góly si výrazněřekl o
vedení v tabulce střelcůKP. Hostům viditelnědocházely síly a toho využil v poslední minutě
ještěA. Hubeňák, kdyžstřelou do odkryté svatyněstanovil (možná pro někoho překvapivé)
celkové vítězství 6:2.

Góly: J. Rumel 2, A. Hubeňák , M. Holub, O. Vicher, R.Štefek
ŽK: D. Hubeňák, O. Vicher
ČK: 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SESTAVA: Rumel, Korneta, Košica, Dětský, D. Hubeňák, A. Hubeňák, O. Vicher,

Hejtmánek,Štefek, Grufík
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabulka střelcůpo 5 turnajích:

J. Rumel -21
A. Hubeňák - 11
R. Štefek - 9
F. Korneta - 8

M. Košica - 6
M. Holub - 3
M. Vicher - 2
P. Dětský - 1
O. Vicher - 1

Karty:
ŽK: D. Hubeňák - 3., P. Grufík, M. Holub, M. Košica po dvou

R. Štefek, D. Hejtmánek, A. Hubeňák, O. Vicher po jedné
ČK: 0
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