
 

Neuměřice – Pozdeň  2:1 

Hráno 4. 6. 2016 od 17 hodin 

Každá série někdy skončí, ale proč zrovna takhle?  

Do utkání jsme vstoupili velmi laxně a nesoustředěně a v prvních deseti minutách jsme 

dokázali domácím připravit několik velmi dobrých gólových příležitostí. A protože se ani náš 

gólman nepotkal s oslnivou formou, drželi jsme čisté konto jen se štěstím. Po tomto 

tragickém úvodu se zdálo, že se začne blýskat na lepší časy. Nejprve se po akci Jirky Erby 

vyznamenal domácí gólman a ve dvacáté minutě už udeřilo. Erba vyvezl míč z vlastní 

poloviny, přistrčil Petru Štěpánkovi na lajnu, ten potáhl a naservíroval Martinovi Štěpánkovi 

před prázdnou branku - 0:1. Místo toho, abychom načaté domácí ještě přimáčkli, naše hra 

totálně zkolabovala – dopředu nic, vzadu chaos. Po 28 minutách už domácí nedokázali 

zahodit všechny tutovky, co jsme jim připravili, a po další hrubé chybě obrany šel útočník 

sám na branku - s jistotou proměnil na 1:1. O čtyři minuty později, po rohovém kopu, jsme 

odvrátili jen na velké vápno, kde nikým nehlídaný domácí borec trefil přesně k tyči – 2:1. Do 

konce poločasu jsme již jen dokázali udržet sice nepříznivý, ale milosrdný výsledek.  

Od úvodu druhého poločasu se naše hra vzadu výrazně zlepšila, ačkoliv jsme se nevyvarovali 

individuálních chyb, domácí jsme k ničemu nepustili. Dopředu to, bohužel, stále nešlo. 

Důrazní domácí nám na malém hřišti nedávali prostor pro kombinaci a i terén byl proti našim 

snahám. Když už jsme si dokázali vypracovat nějakou příležitost, „řezal“ nás domácí lajnový, 

který si ofsajd zřejmě vysvětlil jako jakékoli ohrožení domácí branky.  

Vrcholem zápasu však bylo rozhodování rozhodčího Hykla. To, že kazil zápas od začátku 

svými nepřesnými a necitlivými výroky, všichni pominuli, protože je poctivě dělil na obě 

strany. Bohužel, zlatý hřeb svého představení si nechal až ke konci zápasu. Nejprve správně 

posoudil sražení Martina Štěpánka jako faul, ale pod tlakem rozvášněných diváků ho vytáhl z 

vápna o dva metry ven. Když se pak po hrubé chybě Adama Sachla ocitl úplně sám na malém 

vápně kanonýr Líman, vytáhl Vašek Pflégr nejlepší zákrok zápasu a naděje na vyrovnání tak 

stále žila. To mělo přijít v 83. minutě. Domácí obránce vyboxoval (rukou, aby nebyla nějaká 

mýlka) za překonaným brankářem míč z pod břevna. Rozhodčí Hykl zapískal penaltu, ukázal 

na ten „puntík“ a v tu chvíli zmizel v chumlu domácích hráčů. Když se z něj vynořil jako 

Afrodité z vln, tak se házel aut (?) !  V kratičkém nastavení jsme ještě sahali po bodech, ale 

domácí gólman výborně zachránil po hlavičce Milana Šubrta.  

Přestože naši hráči udělali hodně proto, aby se v Neuměřicích nevyhrálo, pocit křivdy 

přetrvává. To, co předváděl rozhodčí Hykl, nemělo s fotbalem nic společného  - a se vší úctou 

k jeho věku, tedy v 75–i letech už nemá na hřišti co dělat. 

M. Matušů 


