19. kolo – 1. 5. 2016

Počenice-Tetětice – Mrlínek 1:6 (0:2)
50. Šimčík – 48., 51., 59. Horák D., 28. Dostál, 32. Vyoral, 71. Červík
Rozhodčí: Roman Šindelek, Komárno
Diváci: 100
Harásek René – 3
Barnet Jaromír – 2
Zbořil Vladimír – 3 Tesař Miloslav – 2
Kunčar Ondřej – 5
Bareš Michal – 4
Juřena Stanislav – 3
Štolfa Petr – 5
Majda Stanislav – 4
Tesák Lukáš – 2
Šimčík Petr – 5
Hodnocení 1-10 bodů, 1- nejhorší výkon, 10 – nejlepší výkon. Hráč musí odehrát alespoň 30 min.
Hodnocení: Zbořil Vl. st., Kavický, Sedlaříková J., Hrušák J. ml.

Střídání:

61. Zbořil Hynek → Barnet Jaromír
70. Vlha David → Bareš Michal
73. Barnet Antonín → Kunčar Ondřej
73. Klapil Michal → Tesař Miloslav

Trenér: Josef Hrušák ml.
Vedoucí mužstva: Zdeněk Novák
Proti vedoucímu týmu soutěže jsme nedokázali překročit svůj stín a vysoko jsme prohráli.
Opět jsme ztráceli dvě branky hned v poločase, na rozdíl od minulých zápasů jsme však ani
ve druhé půli svůj výkon nezlepšili.
Mrlínek hned v první minutě ukázal, v čem je jeho síla. Po přihrávce mezi obránce a centru
před bránu nastřelil hráč soupeře tyč. Přesto jsme s favoritem drželi krok, v poli jsme nebyli
horší, výrazný rozdíl byl ale v útočné fázi. Nedokázali jsme udržet rychlé útočníky, kteří
pohybující se na úrovni našich obránců čekali na přihrávku za obrannou linii. My jsme se
k zakončení dostávali jen těžkopádně, přes zodpovědně pracující defenzívu hostů jsme
brankáře ohrozili v první půlhodině jen střelami zdálky. Ve 28. minutě Mrlínek zahrával
trestný kop, nejvýše si naskočil soupeřův Dostál a po jeho hlavičce jsme prohrávali 0:1. O
čtyři minuty později jsme chybovali na linii ofsajdu, čtyři hráči hostů postupovali sami na
Haráska a bez problémů zvýšili na 0:2. Poté jsme mohli skórovat my, Majda posadil centr
na hlavičku Šimčíka, toho vychytal gólman a v následujícím závaru jsme míč nedokázali
dopravit do brány. V dobré šanci se ocitl i Tesák, na penaltě si zpracoval míč, mířil však
vysoko nad.
Druhý poločas vyzněl jednoznačně pro hosty. Ve 48. minutě centr z křídla proletěl naší
šestnáctkou až k zaběhnuvšímu útočníkovi, který zvýšil na 0:3. Vzápětí nacentroval Štolfa,
do hlavičky se položil krásně Šimčík a vstřelil náš čestný gól. Naději na přijatelný výsledek
nám Mrlínek vzal hned v následující minutě, J. Barnet nestačil na rychlého útočníka, jenž
zvýšil na 1:4. V 59. minutě stejný hráč vstřelil i pátou branku hostů. V 71. minutě pak
uzavřel soupeř skóre utkání krásnou střelou do šibenice.
Po čtyřech prohraných zápasech v řadě nás v následujících kolech čekají utkání pravdy
s týmy, které se nacházejí v tabulce pod námi. V příštím kole v neděli 8. května od 16:30
hrajeme první z nich ve Chvalčově.

