Sokol Brantice - Sokol Vrbno pod Pradedem 5-2 (14.09.2019)
wtorek, 17 września 2019 22:29

W ramach konsumowania czeskiego dwupaku groundhopperskiego z Zatoru pojechaliśmy do
Brantic. Chcieliśmy zaliczyć kolejny stadion, a przy okazji zobaczyć, czy mecz w ósmej lidze
czeskiej będzie na wyższym poziomie, niż ten z dziewiątej. Było widać różnicę, oczywiście na
plus. Tutaj też okazało się, że Czesi mają obiekt, który bije na głowę nasze B-klasowe.

Tego dnia podróżowałem z żoną i z Jackiem, który prowadzi bloga Trzi Rogi Elwer. Mecz
wydaje mi się, że był wyrównany, ale zakończył się dość wysokim zwycięstwem gospodarzy.
Przyznam, że trochę przegadałem to spotkanie, stąd nawet przeoczyłem ze dwie bramki. Stało
się tak, ponieważ z Jackiem ostatnio widziałem się dwa lata temu, gdy jeździliśmy m.in. na
Słowację., stąd tematów nam nie brakowało.
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Obiekt w Branticach jest niesamowity. Znajduje się tam knajpa, w której sprzedawano lane
piwo, co w Czechach jest normą. Niestety nie było grilla, ale ktoś niósł pieczoną kiełbasę.
Pewnie była z grilla elektrycznego, albo z mikrofali,bo na zewnątrz nic nie piekli. Obok baru jest
kort i coś co przypomina lodowisko, ale czy nim w zimie jest, to nie wiem. Jest też kryta trybuna,
która jest niewielka, ale w razie deszczu ludziom na głowę nie pada.

Ucieszyłem się, bo w trakcie meczu sprzedawano bilety. Na klasie B! Wprawdzie to typowy
wzór spotykany w większości czeskich klubów, ale z pieczątką Sokola Brantice. Bilety te były po
20 koron, czyli po około 3,50 zł.

Na trybunie siedziała z nami kilkuosobowa grupa mężczyzn (na oko) w wieku od dwudziestu
paru do trzydziestu lat. Mieli metalowe kieliszki, które posłużyły do wypicia czegoś
mocniejszego, czego nie znam. Potem pili piwo ze stadionowego baru. Zachowywali się bardzo
kulturalnie. Zupełnie nie interesowali się nami. W sumie spotkanie to oglądało około sto osób.

Boisko w Branticach jest 298., na którym pooglądałem mecz. Jeszcze dwa i będzie trzysta.
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