Dynamo a Smrčina se v tradičním derby
rozešly bez branek

Vyšší Brod - Na trávníku vyšebrodského Dynama hostovala v této sezoně neporažená
hornoplánská Smrčina a v tradičním prestižním derby hosté natáhli svou sérii bez prohry už
na šest zápasů.
FK Dynamo vs. Smrčina 0:0
V prvním dějství derby zápasu dominovaly především obrany, pracující bez chyby na obou
stranách. Hra se tak odbývala především mezi pokutovými územími. Domácí byli v úvodu o
něco fotbalovější a snažili se více o kombinační hru po zemi. Hosté naopak využívali svou
největší zbraň, a to velmi dobře rychlostně vybavené útočníky, na které vysílali spoustu
dlouhých pasů. Nutno říci, že hosté byli před brankou nebezpečnější, i když první větší
příležitost měli domácí. V 8. minutě neudržel hostující gólman střelu L. Rapčana, k dorážce
se dostal Filip, ale byl v postavení mimo hru. Jeho pokus ale tak jako tak zastavil obětavým
zákrokem stoper Ryneš. Na druhé straně vnikl do vápna Koritar, obešel mladého Bartoně, na
křižujícího stopera Pomijeho ale už byl krátký, a tak míč skončil v zámezí.
Na začátku druhého poločasu měli hned dvě velké šance Hornoplánští. Ve 47. minutě se míč
dostal na malé vápno ke Koritarovi, jeho šanci ale zneškodnil ve spolupráci s Bartoněm
gólman D. Rapčan. O pět minut později se po chybě obrany Dynama ve vápně zmocnil míče
štírek Koritar, naservíroval balon před branku, kde jeho spoluhráč doklepl míč do odkryté
branky, ale pro ofsajd nebyl gól hostům uznán. V 62. minutě Koritar po dlouhém autu
postupoval sám na Rapčana, kterému udělal kličku, ale ve skórování mu skluzem zabránil
dobíhající Vančura. V dalším průběhu se hra opět začala srovnávat, ale snaha hráčů na obou
stranách již nevedla téměř k žádným šancím – a tradiční rivalové se v derby po
bezbrankovém výsledku o body podělili.
Vyšší Brod: D. Račan – Bartoň ml. (55. Vančura), Pomije, Jirkal, Kovačík – L. Rapčan,
Gondek, Račák (75. Sosna), Dibďák – Marek, Filip (64. Sojka).
Horní Planá: Beránek – Novák (12. Boháč), V. Ryneš, Mražík, Kostínek (46. Kastenmajer) –
Gajdoš, Rada, Grmela, Klik – Koritar, Švábirt.

Trenér Jaroslav Jirkal (V. Brod): „První poločas byl celkem vyrovnaný, ve druhém byl
lepší soupeř, který měl i více šancí. Horní Planá i u nás ukázala, že má na tuto soutěž velmi
kvalitní útočníky, z jejichž rychlosti se snaží těžit. My naopak stále máme problémy se
sestavou, od začátku sezony jsme ještě nehráli dvakrát za sebou ve stejném složení, a tak za
této situace remízu bereme, i když je to ztráta doma. Jsme rádi i za ten jeden bod."
Trenér Miroslav Schönkypl (H. Planá): „Jeli jsme do Brodu neprohrát, ale průběh utkání
ukázal, že jsme si měli odvézt všechny tři body. Domácí hráli takový běhavý fotbal, ale
hrozili jen ze standardek. My jsme byli postupně lepší, ve druhé půli soupeře už jasně
přehrávali, ale bohužel jsme neproměnili tři jasné šance, a to nás stálo výhru. Dali jsme sice z
mého pohledu regulérní gól, který sudí neuznali, to ale nic nemění na tom, že jsme mohli a
měli zápas rozhodnout daleko dříve. Naším nejlepším hráčem byl Rada, který v záloze odvedl
výborný výkon. A ještě musím zmínit, že se na zvyklosti tohoto derby hrálo tentokrát velice
korektně a ani tradičně bouřlivá atmosféra nijak nevybočila z mezí slušnosti."
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