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V sobotu 29. května ve 27. kole divize C přivítala Jaroměř na svém hřišti Trutnov. Žádné
překvapení se nedělo a Jaroměř prohrála 4:0.
{jathumbnail off}
FK Jaroměř - MFK Trutnov 0:4 (0:1)

Branky: 31. Matějka, 52. Matějka, 79. Holubec P., 82. vlastní

FK Jaroměř: Ondráček - Matějka, Hrabík, Ruml (76. Kučera), Knap - Škoda (K), Horák, Bano
(62. Častvaj), Michálek (46. Štajer), Čenovský - Holub

MFK Trutnov: Štastný - Kamitz, Kozák, Kovář, Mařas - Tobiáš (88. Brejcha), Tauchman (76.
Holubec J.), Marks (K), Holubec P. (84. Starý) - Kejzlar (80. Křižovič), Matějka J. (88.
Brutovský)

Domácí Jaroměř vlétla do zápasu jako uragán a hned v úvodu měla dvě veliké šance ke
skórování. V 1. minutě vysunul ideálně Holub na Škodu, který postupoval ze strany na
Štastného, ale ten ho vychytal. Hned ve 2. minutě vystřelil nebezpečně Holub, ale ani jeho
střela se neujala. V 7. minutě vyslal na branku Štastného bombu domácí Bano, ale ta šla jen
těsně vedle. Po tomto aktivním úvodu ze strany domácích se dostali ke hře hosté. V 17. minutě
utekl napravo Tobiáš a přihrál před branku Matějkovi, jeho bomba šla vysoko nad Ondráčkovu
branku. Ve 28. minutě domácí obrana zazmatkovala před svým vápnem, ke střele se dostal
hostující Kejzlar a jeho bomba skončila na břevně Ondráčkovy branky. Ve 29. minutě vyvezl
míč hostující stoper Kovář přes půl hřiště, přihrál Tauchmanovi, kterého však vychytal
Ondráček. Ve 31. minutě získal míč po chybě domácí obrany Mařas, vystřelil, ale jeho střela
skončila na břevně. Bohužel pro Jaroměř se odrazila k úplně volnému Matějkovi, který pohotově
hlavičkou uklidil míč do sítě Ondráčkovi branky - 0:1. Ve 38. minutě měla velikou šanci na
vyrovnání domácí Jaroměř. Bano vysunul ideálně do běhu Škodu, který se řítil z levé strany na
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Šťastného. Jeho bombu však hostující gólman vyškrábl konečky prstů na roh.

Do 2. poločasu vstoupila Jaroměř s cílem vyrovnat. To se jí však nepovedlo a v 52. minutě
přišla hrubá chyba domácího týmu. Ondráček rozehrával TK z půlky hřiště, kterého se zmocnil
hostující Matějka a postupoval sám na prázdnou branku a bez problémů proměnil - 0:2. V 54.
minutě byl faulován ve vápně hosti Štajer a kopala se penalta. K té se postavil obvyklý domácí
exekutor Ruml, ale jeho střelu bohužel chytil hostující gólman Štastný. V 70. minutě se dostal k
nebezpečné střele Častvaj, ale branku hostí netrefil. V 75. minutě zahrával trestný kop
Čenovský, ale nikdo z domácích hráčů na jeho nebezpečný centr nedokázal dosáhnout. Po
nuceném vystřídání Rumla (zdravotní potíže) museli domácí přeskupit obranu, a to se jim
nevyplatilo. V 79. minutě přišel rychlý brejk hostí a Petr Holubec utekl všem a skóroval - 0:3.
Hned v 82. minutě bylo ještě hůř. Další rychlý výpad do domácí obrany proměnil po kombinaci s
Holubcem hostující Křižovič - 0:4. Do konce zápasu se již nic vážnějsího před oběma brankami
nestalo, a tak se zrodila vysoká výhra hostí.

Jaroměř byla dlouho ve hře o body, ale chyba před 2. gólem a neproměněná penalta jí tyto
šance zhatila. Hosté byli herně lepším týmem a vítězství si v dnešním zápase nakonec
zasloužili.

Miloš Exnar, trenér FK Jaroměř: V první půli byli hosté jasně lepším týmem a zaslouženě
vstřelili vedoucí gól. Po změně stran jsme chtěli zápas zdramatizovat, ale v utkání jsme se
spíše trápili. Nedařila se nám kombinace, utápěli jsme se v nepřesnostech a soupeř nás
nemilosrdně trestal.

Foto Václav Mlejnek
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