24. kolo – 5. 6. 2016

Počenice-Tetětice – Lubná 2:3 (1:2)
17. Tesák, 60. Šimčík – 36. a 86. Kovařík, 31. Skácel
Rozhodčí: Miroslava Dundová, Hulín
Diváci: 100

Barnet Antonín – 6
Bareš Michal – 5

Harásek René – 6
Cigánek Kamil – 5
Klapil Michal – 5
Štolfa Petr – 6
Majda Stanislav – 5

Tesák Lukáš – 5

Kunčar Ondřej – 6
Vlha David – 5
Šimčík Petr – 5

Hodnocení 1-10 bodů, 1- nejhorší výkon, 10 – nejlepší výkon. Hráč musí odehrát alespoň 30 min.
Hodnocení: Hrušák J. ml.

Střídání:

60. Jánský Tomáš 5 → Vlha David
62. Tesař Miloslav → Majda Stanislav
81. Hrušák Josef → Šimčík Petr

Trenér: Josef Hrušák ml.
Vedoucí mužstva: Zdeněk Novák
Prohra ve vyrovnaném utkání nás poprvé na jaře odsunula z osmého místa tabulky, nicméně
je jisté, že dvě kola před koncem soutěže jsme si, díky zaváhání Loukova na hřišti
Kyselovic, zachovali příslušnost v okresním přeboru i v příštím roce.
Začali jsme aktivně a hned ve druhé minutě Šimčík vyslal Vlhu, jehož střela skončila
v náručí gólmana. V 17. minutě zahrávala Lubná malou domů, brankář těžký míč
hlavičkoval jen k Tesákovi, který obešel brankáře i dobíhajícího obránce a střelou do
prázdné brány nás poslal do vedení. Hosté zahrozili v 18. minutě tečovanou střelou z vápna,
kterou Harásek vyrazil na roh. Ve 26. minutě se Lubná po rychlém protiútoku dostala až
před Haráska, střela naštěstí skončila nad. Ve 30. minutě vyslal Vlha Bareše, ten centroval
před bránu, kde Šimčík patou vstřelil druhou branku, pro ofsajd však nebyla uznána.
Z protiútoku přesprintoval hostující Skácel naše obránce a křížnou střelou z úhlu vyrovnal
na 1:1. Ve 36. minutě po ztrátě miče na polovině hřiště prohrál Klapil souboj s útočníkem,
ten směřoval sám na Haráska a nezaváhal 1:2. Ve 43. minutě jsme zahrávali standardní
situaci, Tesákova střela skončila těsně nad bránou.
Druhá půle byla podobná té první. Hra se odehrávala převážně mezi šestnáctkami, Lubná
byla o něco fotbalovější než náš celek, my jsme však konkurovali bojovností. V 60. minutě
získal míč Tesák, vyslal Šimčíka, který střelou levačkou brankáři mezi nohama vyrovnal na
2:2. Se závěrem utkání přece jen byla Lubná nebezpečnější a v 70. minutě nás podržel
Harásek, jenž vyrazil prudkou střelu z vápna. V 86. minutě rychlý protiútok hostů skončil
rohovým kopem, z něhož po nacvičeném signálu na první tyči hlavičkoval soupeřův útočník
do naší sítě – 2:3.
V následujícím kole zajíždíme do Kyselovic, které stále bojují o záchranu v soutěži. Těžké
utkání se hraje v neděli 12. června od 16:30.

