
                                                      
KP futsalu – 6. turnaj (5. kolo) 

SO  15. 01. 2011 - SH v Čeladné 

 

1. zápas   

Růžové Tlapičky – K 1 Jeseník                      5:2 (1:1) 
K úvodnímu utkání pošmourného (nejen co se týká počasí) sobotního dopoledne jsme 

nastoupili poprvé v nové sportovní hale v Čeladné proti (ve středu tabulky se pohybujícímu) 

nováčkovi soutěţe druţstvu K1 Jeseník. A jakoby nepříliš optimistické venkovní počasí se 

přeneslo do útrob a hlavně do mysli vedoucího muţstva tabulky KP, pro které měly být 

všechny tři sobotní zápasy povinnou bodovou záleţitostí. Jenţe hned úvodní minuty zápasu 

naznačily, ţe dneska to zřejmě asi jen tak lehce nepůjde…. 

V 6. min. M. Vicher jen za cenu faulu zabránil soupeři slibně se vyvíjející akci a tak bylo 

zřejmé, ţe po udělení jemu 4 ŢK bude následovat stop v dalším zápase. Nicméně o tři minuty 

později (po nádherném výhozu brankáře) M. Vicher zřejmě nedeprimován touto skutečností 

zpracoval míč a s přehledem jemu vlastním poprvé rozvlnil síť soupeře. Bohuţel o dvě 

minuty později bylo srovnáno a to v době, kdy borci z Jeseníku převzali iniciativu a vůbec 

nepůsobili nějakým zakřiknutým dojmem. 

Začátek druhé půle byl přece jen ze strany Tlapiček o poznání lepší a tak po rychlém brejku 

ve 24. min. zvyšuje A. Hubeňák na 2:1.Tento gól kluky zřejmě nabudil a o minutu později  

J. Rumel zvyšuje uţ na 3:1. Jenţe soupeř nehodil flintu do ţita a o další dvě minuty to bylo 

opět pouze jednogólové vedení. Dvougólový náskok se vrátil zpět po další samostatné akci 

agilního M. Vichera – 4:2. A aby toho nebylo málo, ve 33. min. navyšuje po super akci a 

zakončení M. Vyvial vedení na 5:2. Do konce zápasu byla poté k vidění mimo další ŢK  

(P. Grufík) netrefená prázdná klec M. Vichera a tak v průměrném zápase a po spolehlivém 

výkonu gólmana to nakonec byly tři (i kdyţ ne lehce) vydobyté body.       

      

Góly: M. Vicher - 2 , A. Hubeňák, J. Rumel, M. Vyvial 

ŽK: M. Vicher, P. Grufík 

ČK: 0 

 

2. zápas   

Růžové Tlapičky – SVP Tsunami Příbor        3:4 (1:1) 
Proti staronovému účastníkovi krajského přeboru jsme začali iniciativně a ve 3. min. po akci 

M. Vyviala to byl F. Korneta, který otevřel skóre utkání. I poté byla mírná převaha na naší 

straně, ovšem proti zformované a takticky dobře připravené obranné čtveřici se těţce hledala 

nějaká schůdná cestička k jejímu proniknutí. A tak kdyţ to nešlo ze strany Tlapiček, byli to 

naši sousedé z Příbora, kdo po špatném střídání v 17. min. srovnali poločasové skóre na 1:1. 

Hned v úvodu druhé půle po výhozu brankáře a následném samostatné průniku M. Vyvial  

poslal Tlapičky do jednobrankového vedení. O minutu později ovšem bylo opět srovnáno, a 



 2 

aby toho nebylo málo, v rozmezí 26. aţ 28. minuty přišly první ničivé mořské vlny a rázem 

jsme prohrávali o dvě branky. Ve 30. min. svitla jiskřička naděje, kdyţ Tsunami byl vyloučen 

po hrubém faulu na M. Košicu jeden z jejich hráčů a o pár desítek vteřin později M. Vyvial po 

střele ze střední vzdálenosti přece jen oţivil naděje růţověčerných Tlapiček. Marné bylo 

následné dobývání příborské valu, jako o ţivot hrající soupeř nesmírnou obětavostí a s 

nezbytným kouskem štěstí nakonec získal pro něho nečekané 3 body.           

      

Góly: M. Vyvial - 2, F. Korneta 

ŽK: D. Hubeňák, F. Korneta 

ČK: 0 

 

 

3. zápas   

Růžové Tlapičky – Fugy Krnov                   1:8 (0:2)   
Úvod posledního sobotního zápasu (proti poslednímu muţstvu tabulky KP) vyšel lépe 

soupeři, který nejprve ve 3. min. nastřelil tyč a o minutu později se uţ radoval z vedení 1:0. 

V 7. min. sice M. Vyvial nastřelil rovněţ tyč, jenţe z následného protiútoku to uţ bylo 0:2. Aţ 

do konce 1. poločasu byla ze strany Tlapiček k vidění sice mírná snaha, ale zejména to byla 

neuvěřitelná křeč a trápení se sebou samými.      

Kdyţ ve 3. min. druhého poločasu vystřelil z půlky hřiště F. Korneta na bránu a díky 

clonivšímu J. Rumlovi míč doplachtil aţ do sítě zkoprnělého brankáře, zdálo se, ţe „terazky 

to prijde“. Jenţe přišlo to, co nečekal ani ten největší pesimista. Jestliţe v předcházejícím 

utkání s Příborem přišlo ve druhém poločase celkem očekávané (alespoň co do názvu) 

Tsunami, tentokrát zemětřesení udeřilo na Tlapičky znovu a s mnohem větší intenzitou. 

Důsledkem toho byl absolutní zmatek a chaos ve vlastních řadách a absence jakéhokoliv 

alespoň náznaku vymyslet a zrealizovat něco kloudného. A tak neutěšeně stoupal počet míčů 

v naší síti, který se zastavil aţ na konečných 8!!!zásazích v Otoupalíkově svatyni. Jediným 

pozitivním zjištěním je snad poznatek a skutečnost, ţe horší uţ to nemůţe být…….      

    

Góly: F. Korneta    

ŽK: 0 

ČK: 0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sestava:  
Otoupalík, Grufík, Vyvial, Střiţík, A. Hubeňák, Košica, D. Hubeňák,  

M. Vicher, Korneta, Rumel  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tabulka střelců po 6 turnajích: 
R. Štefek – 22, J. Rumel – 16, M. Vicher – 13, M. Košica – 7, T. Černík – 6,  

M. Vyvial – 8, F. Korneta – 7,  A. Hubeňák – 5, D. Hubeňák – 3,  M. Střiţík – 2 

P. Grufík - 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Karty: 
ŢK: M. Vicher - 4, D. Hubeňák - 3, P. Grufík - 2, M. Střiţík, A. Hubeňák,  

       O.Vicher, F. Korneta 

ČK:  D. Hubeňák, F. Korneta, A. Hubeňák, M. Košica    


