Nefotbal v Tísku.
Z mrtvých vstání béčka Petřvaldu.
Záchranka v akci ve Straníku.
OP muži
Stachovice – Bordovice 3:0 (1:0) Hosté už nebodovali venku po čtvrté za sebou. V zápase
působili vlažným dojmem a proti dobře organizovaně hrajícím domácím byli bez šance
na úspěch.
Studénka – Skotnice 2:4 (1:2) Studénka vstoupila do zápasu bez bázně a už po třech minutách
se domácí radovali z gólu. Do poločasu se skóre hostům podařilo otočit. Do druhé půle opět lépe
vstoupili domácí,ale nakonec se museli sklonit před soupeřem. Studénka tak už potřetí doma
odevzdala všechny body, Skotnice zůstává jediným neporaženým celkem soutěže.
Trojanovice I – Suchdol n/O 3:2P (0:2) Hosté se na Trojanovice dobře připravili. Domácí
nebyli v první půli schopni nic kloudného vymyslet a po dvaceti minutách dvakrát lovili míč
ze své sítě. V druhé půli se domácí do soupeře více zakousli a po sedmnácti minutách bylo
srovnáno. Poté si už oba soupeři dávali pozor na to, aby neudělali osudovou chybu. Dělba bodů
byla spravedlivá,ale bod navíc asi ne.
Kunín – Rybí 2:1(0:1) Kunín se nadřel více než předpokládal. V první půli byla hra vyrovnaná,
ale na pauzu odcházeli spokojenější hosté. Těm se podařilo v 32´rozvlnit síť soupeře. Po pauze
se obraz hry příliš nezměnil. Po deseti minutách hry druhé půle se podařilo domácím vyrovnat.
Když už to vypadalo, že hosté získají cenný bod,přišel v 88´rohový kop Kunína. Po něm nastala
trma-vrma před brankou hostů, aby se míč najednou zjevil v jejich síti. Kunín tím udržel domácí
neporazitelnost bez ztráty kytičky.
Hodslavice – Velké Albrechtice 3:1 (1:0) Hodslavice se otřepaly z debaklu od Bordovic
a začaly zápas od podlahy. Hosté se ze začátku asi spíše věnovali okolí a lidem kolem hřiště.
Do zápasu vstoupili teprve v 26´,kdy obdrželi první banán. Po hodině hry bylo srovnáno,
domácí však dvěma góly v 74´a 77´ vzali hostům vítr z plachet.
Lichnov – Trojanovice-Bystré 3:1 (2:1) Domácí byli lepším týmem,ale jejich hra byla dost
neučesaná. Hosté se ujali vedení už v 6´,ale to byl jediný výraznější počin v zápase. Lichnov
dvěma slepenými góly v 21´a 22´otočil skóre. Potvrzení tří zisku bodů pro domácí přišlo
gólem v 73´.
Tísek – Kateřinice 3:1 (2:1) Hosté přijeli jen z dvanácti hráči a po deseti minutách hry už
neměli koho na střídání. Hra z obou stran připomínala srandamač party pivních znalců. Jak
poznamenal jeden z diváků: „Právě jsme viděli parodii na fotbal.“
III.třída muži
Bravantice – Petřvald B 4:5 (4:1) Domácí dokázali v první půli dokonale využít znalost
domácího terénu a co deset minut dát soupeři gól.Těsně před odchodem na přestávku se hostům

podařilo skórovat a upravit nelichotivý výsledek. V druhé půli byli domácí asi spokojeni
s průběhem utkání a přestali hrát naplno. Do jejich sítě však začal padat gól za gólem.
Hostům se podařil dokonalý obrat. Domácí si po závěrečném hvizdu museli připadat jak
v Jiříkově vidění.
Bílov – Zbyslavice 3:4 P (2:1) Zápas týmů z opačných pólů tabulky přinesl fotbal, v němž byl
lepším domácí klub. Bílov opět nevyužil řadu příležitostí ke skórování. Tyčky a břevna byly jeho
protivníky. Penaltový rozstřel znamenal dobrý bod navíc pro hosty, který v našlapané tabulce
může mít v závěrečném účtovní svůj význam.
Příbor – Mořkov B 2:3 P (1:2) Zápas dvou technicky vyspělejších týmů skončil spravedlivou
remízou. Hosté dokázali s minima vytěžit maximum, domácí naopak urazili fotbalové bohy,když
zahazovali vyložené šance. Zvýšeným úsilím se Příboru podařilo v závěru po rohu zvrátit
nepříznivý stav. Na penalty už neměli štěstí a hosté si po zásluze odváží bod navíc.
Vražné – Ženklava 3:2 (3:2) Hosté, ještě opojeni domácí výhrou nad Olbramicemi, si přijeli
pro další body. Než se stačili seznámit s místními podmínkami, tak prohrávali o tři góly.
Do přestávky stačili snížit na rozdíl jednoho gólu,ale do zbytku zápasu to bylo z jejich strany vše.
Vražné se nenapádně pomalu odlepuje ode dna. Není teda radno podceňovat týmy z konce
tabulek.
Žilina – Štrambek 1:2 (0:1) Špatně hrající Žilina si nedokázala poradit s hbitými hráči hostů
a po zásluze byla potrestána ztrátou všech bodů.
Olbramice – Bartošovice 2:0 (2:0) Domácí po půl hodině v rozmezí tří minut udeřili dvakrát,
což se nakonec ukázalo jako rozhodující. Domácí si už zbytek zápasu pohlídali.Bartošovice
neumí venku zahrát tak, aby z toho něco vytěžily. Vzhledem k vývoji v tabulce, mohou mít na
jaře problémy.
Sedlnice – Bludovice 1:0 (1:0) Kdo očekával od šlágru kola vrcholný fotbal, v dané soutěži
odpovídající možnostem obou týmů, byl asi zklamán. Celý první poločas probíhalo vzájemné
oťukávání až do 43´ v níž utekl hostující obraně nejlepší střelec Sedlnice a nedal šanci brankáři
soupeře vyniknout. V druhém poločase se domácí schovali jako husité za vozovou hradbu
a odolávali nájezdům hordy nepřátel. Kde zůstala obávaná střelecká jízda domácích? Že by
přijela na příští zápas do Bílova?
IV.třída muži
Lubina – Bravinné 1:0 P (0:0) Hodně nevydařený zápas pro domácí,kteří nevyužili svou
herní převahu. Lubina se i přes vysoké procentu v držení míče nedostávala ke gólovému
zakončení, spíše mohla inkasovat při ojedinělém brejku v závěru zápasu. Výhra v penaltovém
rozstřelu byla jen slabou náplastí na ztracený bod. Utkání řídil laik, který po zápase poděkoval
za férový přístup týmů během hry.
Kujavy – Heřmanice 6:0 (2:0) V první půli úzký kádr hostí stačil odolávat nájezdům Kujav,
v druhé se převaha domácího týmu projevila už i na skóre.
Lubojaty – Hostašovice 1:3 (0:2) Hosté si zaslouženě odváží tři body, protože dokázali
proměnit ve výhru svou lepší fotbalovou vyspělost. Hosté se tím odpoutali z předposledního
místa tabulky.
Straník – Fulnek B 3:1 (2:1) Zápas ještě ani nezačal a atmosféra byla tak hustá,že se dala krájet.

Na hřiště se přeneslo i vysoké napětí,stačila jiskra,která by vyvolala zkrat. Domácí začali skvěle.
Už po patnácti minutách vedli 2:0. Hosté stačili před odchodem na oddych přidat do skóre taky
jeden gól. Po návratu z oddychu pokračoval zápas ve stejných kolejích, až se od kopaček jiskřilo.
Přišla 58´ a nešťastné špatné došlápnutí domácího hráče. Jeho kolínko utrpělo vážné bolínko a
proto musela přijet Rychlá pomoc. Zápas se až do odjezdu sanity přerušil, aby poté
pokračoval už v klidné atmosféře. Domácí přidali ještě jeden gól a plným bodovým ziskem
vystrnadili béčko Fulneku z prvního místa tabulky. Přejeme zraněnému hráči brzké uzdravení.
Jistebník B – Mankovice 1:2P (1:1) Za měsíc bude probíhat výlov ryb zdejšího největšího
rybníka Bezruč a tak v očekávání početného úlovku v sítích místních fotbalistů se sešla slušná
návštěva. Ta viděla sice jen přehršle gólů,ale nudný zápas nebyl. Nečekané odrazy míče od země
a jeho následné rotace nebo problémy některých hráčů ze zemskou přitažlivostí,vytvářely
nečekané herní situace. Zápas nakonec dospěl k spravedlivé remíze a pro hosty úspěšnějšímu
penaltovému rozstřelu. Příští kolo zavítá na zdejší stadion soupeř z Lubojat. Že by se konal
úspěšnější výlov z místních sítí?

Střelci tří a více gólů.
III.třída muži
Bravantice - Petřvald B (4:5) – 3x Gračanin Miroslav (Petřvald)
OP dorost
Odry – Vražné (8:0) – 3x Mikuš Martin
OP žáci
Odry – Ženklava (10:1) – 3x Korytář Daniel
Lichnov – Bystré (6:1) – 3x Stonawski Tomáš

Červení hříšníci.
Nikdo se nezapsal do Černé kroniky.
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