16. kolo – 10. 4. 2016

Slavkov p. H. – Počenice-Tetětice 3:0 (3:0)
20., 31., 39. Ponížil
ČK: 71. Zbořil Vladimír
Rozhodčí: Pavel Mucha, Divoky
Diváci: 96
Harásek René – 6
Barnet Jaromír – 4
Tesař Miloslav – 3 Zbořil Vladimír – 3
Kunčar Ondřej – 4
Bareš Michal – 4
Juřena Stanislav – 5
Štolfa Petr – 3
Klapil Michal – 3
Tesák Lukáš – 5
Šimčík Petr – 2
Hodnocení 1-10 bodů, 1- nejhorší výkon, 10 – nejlepší výkon. Hráč musí odehrát alespoň 30 min.
Hodnocení: Novák Z., Barnet M., Juřena S.

Střídání:

66. Hrušák Josef → Klapil Michal
70. Jánský Tomáš → Bareš Michal
80. Gröpl Jan → Štolfa Petr

Trenér: Josef Hrušák ml.
Vedoucí mužstva: Zdeněk Novák
Se Slavkovem jsme prohráli stejným poměrem jako na podzim na domácí půdě. Opět jsme
mu nevstřelili gól, i když jsme k němu měli blízko hned ve 3. minutě, kdy Šimčík zahrával
pokutový kop. Dobrý vstup do zápasu jsme v dalších minutách nepotvrdili a po velkých
chybách v obraně jsme zaslouženě prohráli.
Začali jsme aktivně a ve 3. minutě byl v šestnáctce domácích faulován Šimčík. Sám
postižený však penaltu neproměnil, jeho střelu k levé tyči brankář vyrazil. Zmrazený
Slavkov se ale dlouho nemohl dostat do zápasu, naopak my jsme nezužitkovali několik
rohových kopů a standardních situací. Až ve 20. minutě si soupeř vytvořil první šanci, Tesař
na půlící čáře ztratil v souboji míč, útočník postupoval osamocený na Haráska a se štěstím
ho prostřelil. Vedení Slavkov uklidnilo, navíc ve 31. minutě po přihrávce mezi obránce pod
padajícím Haráskem zvýšil soupeřův hráč již na 2:0. My jsme odpověděli pouze Barešovou
střelou nad, avšak ve 39. minutě chyboval při rozehrávce Vl. Zbořil, první střelu útočníka
domácích Harásek ještě zneškodnil, na dorážku však byl již krátký.
Stejně jako v úvodu první půle jsme i v začátku druhého poločasu byli lepším týmem. Tesák
se prodral mezi obránci, tváří v tvář brankáři ale nastřelil jen jeho nohy. Z následného rohu
nebyl Tesák úspěšný ani při pokusu hlavou. V 53. minutě jej napodobil i Vl. Zbořil, jehož
hlavička bránu minula. K zakončení se dostal z vápna i Kunčar, brána mu však také byla
malá. Velkou příležitost měl i Šimčík, po centru Štolfy zblízka nastřelil jen vybíhajícího
gólmana. Slavkov se dostával rovněž do šancí, několikrát nás při rychlých protiútocích
zachraňoval Harásek. Poslední naši šanci na vstřelení gólu měl v 70. minutě Štolfa, jeho
ránu z úhlu bohužel zastavila tyč. O minutu později sestřelil Vl. Zbořil unikajícího útočníka
a po druhé žluté kartě musel předčasně pod sprchy. Poté hrál už jen soupeř. Harásek
vychytal tři 100% příležitosti a do konce zápasu nás ještě jedenkrát zachránila tyč.
Na venkovních hřištích se nám nedaří, proto musíme body získávat hlavně doma. Nejbližší
příležitost k tomu budeme mít netradičně v sobotu 23. dubna, kdy od 16:00 hodin hostíme
rezervní tým Skaštic.

