Turnaj Vysokých 2020
12. ročník mezinárodního turnaje obcí s názvem Vysoká (Wysoka) se uskutečnil v sobotu dne
1.8.2020 v západoslovenské obci Vysoká při Morave (zhruba 2300 obyvatel), která leží v
Záhorské nížině v nadmořské výšce 145 m.n.m., v těsné blízkosti řeky Moravy, jejímž
středem prochází státní hranice se sousedním Rakouskem. V roce 2014 se zde již hrál 5.
ročník turnaje.
Tradičního klání se zúčastnilo 6 obcí, a to domácí obhájce prvenství z roku 2019 Vysoká pri
Morave, Vysoká ve Slezsku, Wysoka, Vysoká u Hustopečí nad Bečvou, Vysoká nad Uhom a
Vysoká nad Kysucou. Do složení týmů turnaje bohužel negativně zasáhla hrozba nákazou
koronavirem. Starosta obce Vysoká nad Labem přes veškerou snahu nedokázal přesvědčit
dostatek hráčů k výletu na Slovensko, a proto se turnaj musel obejít bez východočechů.
Jelikož domácí postavili 2 týmy, pořadatelé rozdělili 7 družstev do dvou skupin, čtyřčlenné a
tříčlenné. Hrálo se na výborně připraveném trávníku, na dvou hřištích za krásného slunečného
počasí.
Při slavnostním zahájení zazněly státní hymny v podání místního pěveckého sboru
Hochštetňan, který pak vytvářel po celý den příjemnou hudební kulisu sportovního klání.
Naše Vysoká nastoupila v úvodním zápase čtyřčlenné skupiny B proti týmu Wysoka.
S polským soupeřem jsme neměli moc práce a zvítězili jsme suverénně 4:0. Ve druhém
zápase jsme naopak za kratší konec tahali my. Vysoká nad Kysucou byla lepší a i se štěstím
jsme uhráli čestný výsledek 0:1. V posledním zápase skupiny jsme si pak poradili s domácím
béčkem a po výhře 7:1 jsme se mohli těšit na semifinále turnaje. Spolu s námi se mezi čtyři
nejlepší probojovali Kysučané a ze skupiny A pak domácí áčko a Vysoká nad Uhom.
A právě s hráči z východu Slovenska jsme se utkali v prvním semifinálovém utkání.
Šestinásobný vítěz turnaje vedl, ale poté jsme dokázali skóre zápasu otočit a po výhře 2:1
jsme se překvapivě dostali do finále turnaje. Tam na nás čekal známý protivník ze skupiny
Vysoká nad Kysucou. Tentokrát jsme se ujali vedení my a k premiérovému prvenství na
turnajích Vysokých nám chyběly snad 3 minuty. Soupeř však dokázal dvěma slepenými
brankami vývoj utkání otočit a radoval se tak ze zaslouženého prvenství na turnaji. Třetí
skončila Vysoká nad Uhom, čtvrté bylo domácí áčko, pátá Wysoka, Slezané brali šestou
příčku a domácí béčko tabulku turnaje uzavíralo.
13. ročník turnaje bude v příštím roce pořádat Vysoká nad Uhom.
Je třeba ocenit odvahu pořadatelů, že v letošním složitém roce nevzdali přípravu turnaje,
riskovali jeho zrušení, které mohlo přijít kdykoliv, a ještě nás bohatě celý víkend hostili.
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 při Morave
Dušanu Dvoranovi a pořadatelům pak děkují za bezvadnou přípravu turnaje a pohostinnost.
Petr Horák

