
NÁŠ PRVÝ ÚSPECH 
(reportáž z majstrovského zápasu žiakov ŠK Gregorovce – Š. Michaľany) 

 
Už je to tu. S veľkými obavami nastupujem na ihrisko. Podarí sa tento zápas? 

Áno - nie? Bežné otázky, ktoré si kladiem vždy pred zápasom. Veľmi som sa triasol. 
Strach, nervozita! To všetko som prežíval. Rozhodca svojím písknutím na píšťalke 
otvoril zápas. Stál som v bráne ako prilepený a v duchu som sa modlil, aby sme tento 
zápas vyhrali. Aj keď bol slnečný deň, mne bola zima. Roztriasli sa mi aj kolená.  
Pozrel som sa pred seba, videl som ako sa súper s loptou približuje ku mne. Bol už 
veľmi blízko. Vybehol som oproti nemu a on iba prestrelil prázdnu bránu. Výkopom 
rozohral spoluhráč Paťo. Loptu získal Robo, ktorý už uháňal dopredu k súperovej 
bránke, švihom svojej nohy dal náš PRVÝ GÓL. Tento gól dal silu hráčom, všetkých 
nás povzbudil a pokračovali sme v hre ďalej. O pár minút neskôr strelil druhý gól 
ďalší spoluhráč Filip. Bol som veľmi prekvapený , že sme  dali ďalší gól, ale aj šťastný, 
že vyhrávame dvojgólovým rozdielom. Súper rozohral a hneď smeroval k mojej 
bránke. Zase ma chytil strach. Čo urobím? V tej chvíli som počul dve zapískania – 
polčas. V šatni sme rozoberali našu hru. Do druhého polčasu sme nastupovali 
s chuťou vyhrať, ale aj s rizikom prehry. V zápale boja a z obavy nedostať gól 
spoluhráč pritvrdil hru a bola odpískaná penalta. Hráči a publikum mi dôverovali a ja 
som rozmýšľal, ktorú stranu si vybrať, čo urobiť. Hvizd rozhodcu prišiel rýchlo 
a strela mi tesne preletela popod mojou rukou. Dostal som gól. Bol som sklamaný. 
Hráči boli v strachu, lebo nevedeli, aký priebeh bude mať ďalšia časť zápasu. Pri 
súperovej bránke rozhodca odpískal priamy kop. Hráči aj diváci boli v napätí. 
Prudkou strelou padol aj tretí gól. Všetci sme kričali a jasali. Súper už tretí krát 
rozohral a začal útočiť. Pár metrov od bránky vystrelil, ja so strelu chytil a hneď 
rozohral. Vpredu, tak ako pri treťom góle rozhodca odpískal znova priamy kop. 
Tentoraz kopal hráč s číslom 2. Podkopnutím lopty dal štvrtý gól a to bol aj víťazný 
gól. Zápas sa skončil, v šatni sme oslavovali výhru. 

POCIT  Z  VÝHRY   JE  ÚŽASNÝ  A MAL BY HO  ZAŽIŤ  KAŽDÝ !! 
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