VÍTĚZSTVÍ NAŠICH FOTBALISTŮ
Minulých pět let si přáli fotbalisté ZŠ Hranice vyhrát turnaj v malé kopané
na domácím hřišti. Vždy chyběl krůček, prokletím pro nás byl tým ZŠ Kamenná
Aš. Až letos, kdy tradičně první sportovní soutěž pro žáky 6. – 9. ročníku ZŠ
pořádala ZŠ Hranice již pošesté, se to povedlo.
Pravda, zúčastnily se jen tři týmy, ale to nikterak nesnižuje hodnotu
celkového prvenství a postupu do dalšího kola. Lidé nejsou, už ani malí fotbalisté.
A to všechny soutěže jsou již mnoho let v době vyučování. Odpoledne, ve volném
čase, už by nešel nikdo ...
Prvním soupeřem, v utkání hraném na dvakrát 15 minut, byla ZŠ z Hazlova.
Naši borci nezačali nejlépe, na jejich hře byla patrná nervozita a nesehranost.
V průběhu prvního poločasu kluci inkasovali, Adrien Robausch vyrovnal, leč Hazlov
šel znovu do vedení. O přestávce padlo možná pár ostřejších slov, změnilo se
rozestavění na hrací ploše a druhá půle již vypadala jinak. Znovu Adrien vyrovnal
a jeho bratr Josef překlopil skóre poprvé na naši stranu. Soupeř se však
nevzdával a tentokrát vyrovnal on. Ale Hranice chtěly vyhrát a povedlo se. Dvěma
povedenými střelami pečetil vítězství 5 : 3 Adrien.
Vzájemný zápas našich protivníků skončil drtivou výhrou ZŠ Hlávkova
nad Hazlovem v poměru 7 : 0. Tedy bylo jasné, že pro celkové prvenství musíme
Hlávkovu porazit.
A byl to pro naše chlapce zápas jako podle fotbalové učebnice. Bezchybný
gólman Patrik Černý, spolehlivá obrana a v útoku střelecký koncert bratří
Robauschů. První dvě střely na branku soupeře znamenaly rychlé vedení 2 : 0,
poločasový stav 5 : 0 dával velkou naději, že diplom pro vítěze zůstane konečně
doma, v Hranicích. Celek ZŠ Hlávkova z Aše jsme porazili vysoko 9 : 2. Pětkrát
skóroval Adrien Robaausch, třikrát jeho mladší bratr Josef a jednou se trefil
nevídanou ranou z velkého úhlu Janko Kotlár.
Konečné pořadí: 1. ZŠ Hranice
2. ZŠ Hlávkova Aš
3. ZŠ Hazlov

Sestava ZŠ Hranice: bratři Adrien a Josef Robauschovi , dvojčata David a Karel
Ferencovi, Tomáš Filipi, Patrik Černý, Jan Kotlár a Jakub Amrich.
Jako každým rokem, tak i letos děkuji oddílu kopané TJ Hranice za vše, co
bezplatně pořadatelům akce poskytl a Honzovi Benešovi za odpískání všech utkání.
Všem našim hráčům gratuluji k vítězství, hráli výborně a chovali se slušně. Bylo to
super!
Jiří Tůma

