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FOTBAL V OKRESE – Jezeþany-Bohutice 0:1 (0:0). Na dobrém trávníku
se hrálo oboustrannê slušnê a diváci vidêli vyrovnaný zápas. O vítêzství
hostû rozhodl Bílek, jeho stþela hlavou skonçila v domácí síti. IE00( N54 (
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SMUTNÝM HRDINOU BYL GREGOR KOVÁČ
Radost z vyrovnání netrvala dlouho
Nudné až ospalé poçasí s sebou
pþineslo i podobnou hru v úvodu
zápasu se Sokolovem, která se v
dalším prûbêhu zmênila nejprve v
nadêji a nakonec v hotový debakl.
Druhý nejlepší ofenzivní celek soutêže pþijel do Znojma s novým trenérem Radoslavem Látalem a svou
povêst - bohužel - potvrdil.
Naše nadêje žily až do druhého
vyrovnání Kováçem, pak však definitivnê zhasly. Vázla pþesnêjší
kombinace, moment pþekvapení i
stþelba...
1.SC Znojmo - FK Baník
Sokolov 2:5 (1:1)
Branky: 45. a 69. Kováç - 38. Blažek, 57. Knakal, 71. Dittrich, 76.
Duchniç, 85. Podrazký. ŽK: 37.
Hanzlík, 52. Vanêçek (SOK) . Rozhodçí: R. Matêjek - R. Tacina, M.
Szarowski. Divákû: 655. 1.SC
Znojmo: Hrubý - Šilinger, Yonov
(K), Miçka, Hþíbek - Lukáš, Podzemský, Zapalaç (74. Schneider)
- Látal (82. L. Zifçák), Kováç, Krhut
(74. Minarech). FK Baník Sokolov:
Zacharda - Knakal, Kura, Podrazký
(85. Podrazký), Vanêçek, Duchniç,
Blažek (60. Dittrich), Çada, Hanzlík, Javorský (46. Studík), Šmerda.
Jen têžko se hledají slova pro
nevýraznou a kostrbatou hru plnou
nepþesností, kdy se hráçi asi bojí
nêco risknout a musí hrát takzvanê
„do plných.“ Marnê je gólman Hrubý vybízel „do pohybu,“ prostê se
jim na požadované úrovni nepodaþilo skoro nic. Díry v naší obranê
pþipomínaly ementál, çehož hosté
çekající na brejky çasto využívali.
Dvakrát se sice podaþilo Gregoru

Kováçovi rozjásat notnê proþídlou
tribunu a vyrovnat, jenže pak jsme
dostali tþetí branku a tento zlom byl
pro další prûbêh zápasu rozhodující. Od têchto okamžikû byl Sokolov lepší a vyhrál zaslouženê.

Gregorovi Kováçovi (uprostþed) bojovnost a jiskra nechybêla, svou
aktivitu pþetavil ve dva góly...
foto: -stlba-

Otrokovice - Tasovice 2:0
Hosté hráli s domácími témêþ po celé utkání vyrovnanou partii, výsledek
neodpovídá prûbêhu souboje
souboje. Oba týmy si vypracovaly þadu šancí, zvítêzil
ten šïastnêjší. V 69. minutê si Tasoviçtí dali gól do vlastní sítê, i poté drželi
s Otrokovickými krok. Nadêje se rozplynula v nastaveném çase, soupeþ
peçetil výsledek druhou brankou. Hosté tak odcházeli z trávníku neza-leislouženê bez bodu.

Têžko se o tom hovoþilo i samotným hráçûm. Petr Zapalaç: „Têžký
soupeþ, têžký zápas i terén. Za vyrovnaného stavu 2:2 jsme se dostávali zase nahoru a byli jsme v
euforii. Kdybychom nedostali tþetí

Petr Zapalaç (vlevo) blahopþejející Kováçovi k vyrovnání na 2:2:
„Za vyrovnaného stavu 2:2 jsme se dostávali zase nahoru a byli jsme
v euforii.“
foto: -stlba-, více: www.znojemsko.cz

gól, vêþím, že bychom je porazili.
Celé mužstvo i já sám se snažíme,
ale nêjak nám to nejde a úspêch
nepþichází. Chceme vyhrávat, dáváme do toho všechno, ale ta kvalita tu prostê není. Dnes jsme zase
prohráli i pþesto, že jsme o tom v
kabinê mluvili a že víme, o co hrajeme. Oba trenéþi jsou kvalitní a mají vše peçlivê promyšlené i pþipravené, v zápasech nám radí a pomáhají, to je všechno v poþádku.
Je to jen na nás hráçích, trenér za
to nemûže. Problém je v tom, že
soupeþi tady u nás jen betonují a
my do nich musíme bušit, zatímco
u nich se hraje otevþenêjší fotbal a
to nám vyhovuje. Ve zbývajících
zápasech musíme uhrát co nejvíc
bodû, abychom se mohli pþes
zimní pþestávku poþádnê a relativnê v klidu pþipravit na jaro, aby
se nehrálo jen o záchranu. Bude
to boj, ale vêþím, že se to vše ještê
v dobré otoçí.“ Jak vidí situaci
brankáþ Vlastimil Hrubý? „Nêkdy
to tak je, zavinili jsme si porážku
sami. Ještê tady nebyl mançaft,
který by nás vyloženê pþehrával,
hrajeme s nimi vyrovnané partie.
Ale tím, že buð nemáme zkušenosti nebo se bojíme hrát a doslova
„darujeme“ výhry soupeþûm. V tom
je, myslím, problém. Zezadu to vidím trochu jinak, než kluci vpþedu,
ale víc pohybu by tam asi mohlo
být, têžko þíct. Snaha a úsilí tady
je, ale chybí nám lehkost a jiskra,
na každý gól se strašnê nadþeme.
Sami jsme se do téhle situace
dostali, sami se z ní také musíme
-stlbadostat.“

