11. kolo – 19. 10. 2014

Dřínov – Počenice-Tetětice 1:5 (0:1)
47. a 80. Tesák, 43. Cigánek, 55. Štolfa, 72. Klapil – 90. Kroupa
Rozhodčí: Josef Vybíral, Kroměříž
Diváci:

Zbořil Vladimír – 4
Barnet Jaromír – 6

Hrabal Jaromír – 6
Tesař Miloslav – 5
Cigánek Kamil – 6
Spáčil Andrej – 4
Štolfa Petr – 5

Tesák Lukáš – 6

Zbořil Hynek – 5
Jánský Tomáš – 5
Niedermertl Libor – 6

Hodnocení 1-10 bodů, 1- nejhorší výkon, 10 – nejlepší výkon. Hráč musí odehrát alespoň 30 min.
Hodnocení: Tesař M.

Střídání:

46. Roháč Josef 5→ Zbořil Vladimír
46. Klapil Michal 5 → Spáčil Andrej
59. Hrušák Josef 5 → Jánský Tomáš
65. Vlha David → Niedermertl Libor
75. Barnet Martin → Barnet Jaromír

Trenér: Josef Hrušák
Vedoucí mužstva: Zdeněk Novák
Odvěký rival ze Dřínova již není naší noční můrou, což se projevilo i v tomto utkání
přesvědčivým vítězstvím. V posledních pěti vzájemných duelech jsme vždy zvítězili
minimálně o čtyři branky.
První střelu zápasu sice vyslal z úhlu na Hrabala domácí Kučírek, poté se však soupeř
hlavně bránil. V 8. minutě po nákopu Jánského mířil Niedermertl vedle, hlavičku J. Barneta
po rohu Štolfy odvracel obránce na brankové čáře. Několikrát jsme využili naší silné
zbraně, dlouhých autových vhazování H. Zbořila, míč tancoval v malém vápně, přesto ho
nikdo z našich nedokázal dopravit do brány. Gólem zaváněla i kombinace Tesáka a Štolfy
s Niedermertlem, která skončila střelou těsně vedle. Dřínov si vytvořil šanci ve 27. minutě,
dlouhý aut propadl až před Hrabala, ten naštěstí střelu zblízka zlikvidoval. Přestože měl náš
výkon daleko k optimu, vypracovali jsme si dost příležitostí ke vstřelení branky, podařilo se
nám to až ve 43. minutě, kdy trestný kop po faulu na Jánského zúročil střelou do šibenice
Cigánek.
V úvodu druhé půle si Tesák vyměnil míč se Štolfou, po výborném zpracování obešel
obránce a střelou nad padajícím brankářem zvýšil na 2:0. V 55. minutě po dlouhém autu H.
Zbořila zatáhl míč Niedermertl, naservíroval před bránu, kde zblízka Štolfa vstřelil třetí gól
utkání. V 72. minutě jsme předvedli solidní kombinaci, míč se dostal přes Roháče, Štolfu a
Hrušáka až ke Klapilovi, jenž z vápna obstřelil brankáře a s pomocí tyče dal na 4:0. O osm
minut později našel Hrušák nabíhajícího Tesáka, ten přešel přes obránce a vstřelil pátou
branku. Do statistik se mohl zapsat i Vlha, po chybě defenzívy mu šanci překazil vybíhající
brankář. Dřínov nakonec v poslední minutě vstřelil čestný gól, po chybě Hrušáka umístil
útočník míč pod vybíhajícího Hrabala. ´
Příští kolo bude zápasem podzimu. Z pozice vedoucího týmu soutěže v neděli 26. října od
14:00 hodin přivítáme druhý celek tabulky, rezervu Zborovic.

