Turnaj Vysokých 2018
Jubilejní 10. ročník mezinárodního turnaje obcí s názvem Vysoká (Wysoka) se uskutečnil
v sobotu dne 4.8.2018 ve sportovním areálu Vysoká nad Labem, v obci v Královehradeckém
kraji, ležící asi 6 km jižně od centra Hradce Králové. Turnaj se v této obci konal vůbec
poprvé.
Vysoká nad Labem, ves na levém břehu Labe, má zhruba 1600 obyvatel. První zmínka o obci
je z roku 1085. Vysoká nad Labem v současnosti zažívá velký příliv nových občanů, kteří
oceňují polohu obce v blízkosti krajského města, lesnaté okolí a samozřejmě i možnost
sportovního vyžití v obci.
V roce 2015 zde byla otevřena nová víceúčelová sportovní hala, v areálu je dále travnaté
hřiště, hřiště s umělým povrchem, klubovna, hřiště pro plážový volejbal a skatepark. Místní
fotbalový tým kope krajský přebor.
Pořadatelé připravili pro letošní ročník dvě novinky, po každém utkání se bez ohledu na
výsledek kopaly penalty s bonusovým jedním bodem a poprvé jedna obec postavila 2
družstva. Domácí tak nastupovali s týmy 1 a 2, dále se představili Vysoká u Hustopečí nad
Bečvou, Vysoká ve Slezsku, Vysoká pri Morave, Wysoka, Vysoká nad Kysucou a obhájce
prvenství z loňského turnaje, konaného ve Wysoké, Vysoká nad Uhom.
Systém zápasů byl každý s každým jednokolově. Hrálo se na dvou hřištích za krásného
slunečného počasí, které však díky vysoké teplotě svádělo spíš k návštěvě nedalekého jezu na
Labi než k porci sedmi soutěžních zápasů.
V úvodním utkání jsme byli duchem ještě asi při pátečním večerním posezení u cimbálovky,
neboť jsme s nejslabším týmem turnaje Vysokou při Morave brzy prohrávali a nakonec jsme
byli rádi za bod za remízu 1:1. Chuť jsme si bohužel nespravili ani v dalším zápase, Vysoká
nad Kysucou nad námi zvítězila 3:0. Naopak další zápas již ukázal, že nejsme na turnaji do
počtu a že se naše výkonnost zvyšuje, obhájce Vysokou na Uhom jsme udolali 2:1. Polská
Wysoka nekladla v dalším zápase velký odpor a výsledkem byla naše výhra 5:2. Poté nás
čekala náročná dvě utkání s domácími týmy, nejprve jsme uhráli s Vysokou nad Labem 1
remízu 1:1 a následně jsme podlehli „dvojce“ těsně 1:2. Poslední zápas s Vysokou ve Slezsku
přinesl vyrovnanou partii, v níž bylo zřejmé, že ten kdo dá první gól, vyhraje. To se bohužel
podařilo soupeři, jež nás nakonec rozstřílel 3:0. Náš tým byl mimořádně úspěšný
v pozápasových penaltách, ze sedmi soubojů jsme vyhráli šest.
Pořadatelé po sečtení výsledků šalamounský vyhlásili konečné pořadí. Jelikož se mezi týmy
na prvním místě umístila Vysoká nad Labem 1 a na stříbrné pozici byla Vysoká nad Labem 2,
celkovým vítězem se mezi obcemi stala Vysoká nad Labem, druhou příčku obsadila Vysoká
nad Uhom, třetí byla před hustopečskou Vysokou o skóre Vysoká nad Kysucou, pátá příčka
patřila Vysoké ve Slezsku, šestí byli Poláci a na sedmém místě se umístila Vysoká při
Morave.
Po vyhlášení výsledků nás čekalo ještě příjemné posezení u klasické vesnické rockové
zábavy, která horký sportovní den ukončila.
11. ročník turnaje bude pořádat Vysoká ve Slezsku a měl by se konat v sobotu 27.7.2019.

Fotbalisté děkují TJ Sokolu Hustopeče nad Bečvou za zapůjčení dresů, Vysockým hasičům za
dopravu a za příspěvek na věcný dar pro pořádající obec. Panu starostovi Vysoké nad Labem
Jiřímu Horákovi a pořadatelům pak děkují za bezvadnou přípravu turnaje a pohostinnost.
Petr Horák

