3. kolo – 23. 8. 2015

Počenice-Tetětice – Slavkov p. H. 0:3 (0:0)
50. Barot, 84. Kotas (pen.), 86. Šimčík
Rozhodčí: Pavel Mucha, Divoky
Diváci: 100

Večerka Michal – 4
Vlha David – 5

Hrabal Jaromír – 6
Cigánek Kamil – 7
Klapil Michal – 5
Juřena Stanislav – 6
Tesař Miloslav – 4

Tesák Lukáš – 5

Zbořil Vladimír – 5
Štolfa Petr – 6
Šimčík Petr – 4

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

Střídání:

65. Zbořil Hynek → Klapil Michal
80. Bareš Michal → Zbořil Vladimír
85. Barnet Martin → Štolfa Petr

Trenér: Josef Hrušák ml.
Vedoucí mužstva: Zdeněk Novák
Skončila naše série třinácti utkání bez porážky v normální hrací době, navíc jsme po 39
zápasech nedokázali vstřelit alespoň jednu branku. Slavkov p. H., vítěz poháru OFS a třetí
tým loňského ročníku, k nám přijel v kompletní sestavě, většinu zápasu nás přehrával a do
vážnější šance nás nepustil.
Utkání začalo oboustranně opatrně, než technickou kopanou viděli diváci spíše boj ve středu
hřiště. Hosté zahrozili dvěma nebezpečnými střelami, které Hrabal zlikvidoval, vyznamenal
se také při hlavičce zblízka po standardní situaci. My jsme si nejvážnější šanci první půle
vypracovali ve 21. minutě, po centru Vlhy se odražený míč dostal k Juřenovi, jenž z hranice
penalty mířil do brankáře. Od 30. minuty nás začal Slavkov výrazně přehrávat, vyznamenat
se musel Hrabal při prudké střele ve 32. minutě, soupeřova hlavička zblízka o pár minut
později směřovala nad a dalších několik centrů naše obrana a gólman se štěstím odvrátili.
Vstup do druhého poločasu se nám nevydařil. Se zraněním chytající Hrabal v 50. minutě
střelu od obránce vyrazil pouze před sebe a dobíhající hráč poslal dorážkou zblízka hosty do
vedení. Náš tým se snažil, nicméně proti kvalitní defenzívě soupeře se dostával k zakončení
jen sporadicky. Naopak Slavkov měl častěji míč na kopačkách a pod trvalým tlakem hrající
naše obrana si vypomáhala jen za cenu faulů. Standardní situace v podání Slavkova byly
vždy velmi nebezpečné. V 72. minutě jsme měli zřejmě největší šanci na vyrovnání, po
trestném kopu Cigánka se míč dostal ve skrumáži k Šimčíkovi, který zblízka z otočky na
hranici malého vápna nastřelil pouze nohy soupeřova brankáře. Rozdíl jednoho gólu nutil
Slavkov stále myslet na zadní vrátka, bohužel jsme mu pomohli v 84. minutě zbytečnou
penaltou, při které Večerka podrazil nejlepšího hráče hostů Barota. Po proměněné penaltě si
hosté v klidu kráčeli pro vítězství, zvláště když v 86. minutě po rychlém brejku a střelou
pod břevno zvýšili již na 0:3. Výsledek pro nás mohl být daleko krutější, nebýt Hrabala,
jenž v poslední minutě zlikvidoval tutovku Slavkova i následnou šanci po rohovém kopu.
V následujícím utkání zajíždíme k rezervnímu týmu Skaštic, duel se hraje v neděli 30. srpna
od 16:30 hodin.

