
FK NOVÝ JIČÍN  - 1. FC VIKTORIE PŘEROV 3:1 (1:0) 
 

Po minulém, ne zrovna slavném výkonu v Dolním Benešově s prohrou 3:0, nastoupili 
novojičínští fotbalisté na domácí trávník ke středečnímu vloženému utkání s odhodláním 
odčinit prohru a před domácími fanoušky zvítězit, což se jim s velmi houževnatým soupeřem, 
i když nakonec velmi těžce, ale přece jen podařilo. Po úvodní oboustranně opatrné 
čtvrthodince se prezentoval bombou ze čtyřiceti metrů Molnár, ale jeho střelu mířící „do 
vinklu“ branky hostí gólman Švéda vytěsnil na roh. Po jeho rozehrání přišel faul v pokutovém 
území na nabíhajícího stopera Malinu, po němž rozhodčí nařídil penaltu, kterou bezpečně 
nekompromisní bombou „pod víko“ proměnil Moravčík - 1:0, zároveň s tím musel nepokojený 
a protestující trenér hostí Švehlík  opustit lavičku. Hosté se však nevzdali a začali útočit, což 
pět minut na to přineslo téměř vyrovnání, ale střelu Kyseláka z rohu pokutového území, 
vytěsnil Šrom konečky prstů naštěstí na tyč své branky.  Za dalších pět minut se chytal za 
hlavu v pokutovém území nehlídaný Netopil, jehož hlavička mířila těsně nad branku. V té 
době už byla hra poměrně vyrovnaná, ovšem domácí ztráceli nepřesnými přihrávkami ve 
středu pole, čehož využívali hosté k nebezpečným protiútokům. Při jednom z nich byl v dobré 
gólové šanci nejlepší střelec hostí Zaoral, ale domácí obrana si poradila, na druhé straně se 
musel brankář hostí  hodně natáhnout, aby vyboxoval bombu Hejdůška snad ze čtyřiceti 
metrů. Pět minut před přestávkou měl velkou šanci k navýšení skóre Moravčík, ale jeho 
střela v pádu v blízkosti branky po brankářem vyraženém míči, těsně minula tyč, hned 
z rychlého protiútoku se vyznamenal na druhé straně Šrom, který nadvakrát vyrážel střelu 
Zaorala. 

Brzy po zahájené druhé půle vyrážel brankář Přerova po driblinku Rybaříka nad 
břevno nebezpečnou střelu Kalicha, dvě minuty poté se dostal po krásné přihrávce od Bajera 
do superšance obranou nepokrytý  Moravčík, ale míč z jeho kopačky mířil jen vedle branky, 
brankář hostí se musel dosti vytáhnout, aby zneškodnil centr či střelu Hejdůška, pak ještě 
doběhl bojovník Moravčík u postranní čáry zdánlivě ztracený míč, který poslal do šestnáctky 
hostí, ale nic z toho nebylo. Přesto i v této fázi hry měli mírně navrch hosté s využíváním 
pokračující dosti nepřesné hry domácích k dobývání branky Šroma, který musel hned 
dvakrát vyboxovávat nebezpečné hlavičky hráčů hostí mířící do jeho branky. Pět minut před 
koncem  přišel přímý kop domácích, k němuž se postavil střídající Farkas, ale brankář Švéda 
byl připraven, pak už se domácí mohli radovat podruhé, když se do sítě branky hostí trefil po 
pěkné kombinační akci osamocený  Uvíra - 2:0. Autor druhého domácího gólu však byl hned 
po rozehrání i u další branky, tentokráte avšak v síti Šroma, když zcela nepokryl střídajícího 
Dostála, který střelou zpoza šestnáctky překonal Šroma - 2:1. Hosté poté vrhli vše do útoku, 
včetně brankáře, což se jim vymstilo, když se míč dostal na půlící čáře k volnému 
Rybaříkovi, který už v nastaveném čase svoje sólo na prázdnou branku   bez problému 
proměnil - 3:1. 
 
Branky:  17. Moravčík (p.k.), 86. Uvíra, 90. Rybařík - 87. Dostál,  
ŽK:  Molnár, Nippert, Hejdůšek - Hrabal, Václavíček, Zaoral,  
Rozhod čí: Řezníček - Slabý, Kašpar, Diváci:  84. 
 
Nový Ji čín:  Šrom - Hejdůšek, Malina, Nippert, Plešek - Uvíra (90. Tripský), Molnár, Ryabřík, 
Kalich (83. Farkas) - Moravčík (90. Urbanovský), Bajer (89. Novotný). 
 

 
PŘIŠTÍ UTKÁNÍ 

 
Sobota 10. kv ětna v 16. 30 hod. 

FK NOVÝ JIČÍN - FK SAN ŠUMPERK 
 


