
Zpráva o činnosti – fotbal. 

Ženy – 

Zimní příprava proběhla v hale v Lánově celkem 6-krát. Vzal jsem s sebou Natálku Diazovou, Adélku 

Mejsnarovou, Verču Víchovou. Všem se líbilo, hlavně košíková, házená, fotbal … jo a taky do míče.  

Před jarem byla je jedna příprava v Rovensku s Turnovem. Po 8 minutách se nám zranila stoperka 

s kolenem a bude až příští rok – možná. Hned jsem si zařídil holku z Lánova, která to hraje moc dobře, 

ale na podzim chce mít druhé dítě, tak to bude citelná ztráta. 

Teď musím poděkovat všem maminkám co vozej děti ve čtvrtek na trénink. Chodí to od předškoláků 

až po větší. Je to paráda, že jednou týdně se každý snaží předvést svoji svoji zručnost, um, píly a 

přehrát všechny ostatní. Teď přivedl trenér mužů Martin Kotouček svoji dceru, které je pět let. Měla 

krásné žluté nové kopačky. Tak jsem se ji zeptal, od koho je dostala – děda mráz – ne, santa klaus – 

ne, ježíšek – ne, maminka – ne, tatínek – ne. Její odpověď mě zaskočila – ano, byla to Česká pošta. 

Ženy – jaro 2014 

Ženy začaly v Pilníkově s Trutnove, naše kapitánka a zároveň útočnice jim dala 2 góly, ale natáhla si 

ošklivě sval na noze a 10 dní si nemohla zavázat ani tkaničku u bot. Po zápase v kabině, když jsme 2:0 

vyhrávali, ukončila kariéru. Moc mě to mrzelo a útok přišel o hodně gólů. 

Pak jsme jeli do Zámrsku – domácí měli dvě šance – tyč a penaltu – tu dali My jsme měli jen penaltu – 

tu jsme nedali a prohráli 1:0. Pak prohra v Matéřově 2:1 – nasadili proti nám i dvě 15-ti leté holky. 

Pak doma Dvůr Králové – byl to těžký oříšek, ale koncovka nám vyšla – vyhráli jsme 2:0. Pak cesta do 

Kutné Hory, nádherný den, nádherné velké hřiště, hodně diváků, hlavně rómové, 3 rozhodčí – to jsem 

viděl poprvé. Domácí dali první gól – obrovská eufórie, my jsme pak za celý zápas jich mohli dát 15, 

ale skóre na konci znělo 5:2 pro nás. Pak doma Jehnědí – první poločas byl soupeř ve všem lepší a 

vedli 1:0. Druhý poločas ale tahali za kratší konec a prohráli 2:1. Pak cesta do Chocně – naše 

brankářka čarovala – 4 tyče, 3 břevna a pořád držela jejich útočnice v zoufalství, pak už i trenéra. 

Jenže při jednom zákroku si zlomila malíček a 7 minut před koncem kapitulovala. V pondělí ji ve 

Vysokém operovali a dali ji tam na vyztužení 2 dráty. A další opora je v háji. Další neděli přijela první 

Sázava u Lanškrouna. Stačilo jim vyhrát a po čtvrté by získali pohár pro vítěze této ligy. Již dvakrát ho 

slavili u nás. V poločase jsme prohrávali 2:0, tak na jistou oslavu si nechali přivést pár flašek 

šampaňského. Druhý poločas se ale holky neuvěřitelně zvedly a dvě minuty před koncem jsme 

pečetili výhru 3:2. Je to historický úspěch, protože sebou měli i dvě hráčky z první ligy z Brna. Sázava 

prohrála po 16 zápasech úplně poprvé. Teď nám chybí už jen sehrát zápas v Rokytnici v Orlických 

horách a doma s Pardubicema, kterým jsme nedali ještě ani jeden gól ze hry. Benecko se drží na 

pátém místě v tabulce – 10 výher, 0 remíz, 8 proher, 43 gólů daných a 28 obdržených 

Děkuji za pozornost 

Jiří Urbanec 

 


