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Po dvou utkáních venku, kde jsme nasbírali čtyři body, jsme konečně mohli vyrazit na domácí
stadion, podpořit Bolku a doufat ve 3 body. Soupeřem nám byla pražská Bohemka, které se v
letošní sezóně daří ještě lépe než v té minulé. Pravidelně sbírá body a prezentuje se
nepříjemnou, tvrdou a nátlakovou hrou.

Od prvních minut ale Bolka začala s vysokým pressingem a soupeři nedovolovala rozehrát. Po
získání míče se ihned tlačila dopředu se snahou zakončit. Že takhle dokáží v boleslavští hrát,
jsem už málem zapomněl. Jsem rád že mi to připoměli a doufán, že jim to vydrží co nejdéle.

Už ve 13. mintě zahrozil Kysela ostrým centrem, který hosté odvátili na roh. Rohový kop
zahrával dvakrát po sobě Kulič a při tom druhém si naběhl do vápna Zahustel a hlavou z
malého vápna nedal Sňozíkovi šanci - 1:0.

Hra vypadala stejně, možná ještě lépe pro boleslavské. Tolik pokusů o zakončení dlouho
neměli. Skvělý zápas odehrál netradičně Šírl a po zranění navrátilec Johana.

Do druhého poločasu nenastoupil Rolko, který má pochroumaná záda, ale nemělo by to být nic
vážného. Bohemka se dost zatáhla a vsadila na brejky. I přes jejich obranný blok se ale Bolka
dostala do mnoha šancí. Dvakrát nepřesně zakončoval Kulič, hlavičkujícího Buluta vychytal
Sňozík, střelu Chramosty zblokoval Lukeš a Zahustel hlavičkoval nad.

Uklidnění pro boleslavské přišlo až v 78. minutě, kdy se míč dostal k osamocenému
Procházkovi, který přesně zamířil k levé tyči Sňozíkovi branky.

Jedinou velkou šancí Bohemky, byla akce z 62. minuty, kdy Nešpor napálil z velkého vápna
balon do břevna, který se odrazil z mého pohledu za brankovou čáru. Gól ale uznán nebyl a ani
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televizní kamery gól neodhalily.

Na závěr musím říct, že jsme získali tři body venku. Bohemáci totiž na našem stadionu udělali
pro své hráče vynikající prostředí. Kéž by díky nedělní předvedené hře začali chodit na stadion
lidi a začali kluky podporovat.

Jaké to asi je, když nám jdou poděkovat a stojí nás v hloučku 10, protože ostatní seběhli honem
ki plotu. To opravdu nemůžete seběhnout až potom?
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