12. kolo – 26. 10. 2014

Počenice-Tetětice – Zborovice B 3:5 (0:3)
74. Tesák, 75. Cigánek (pen.), 77. Zbořil Vl. – 27. 35. (pen.), 50. (pen.) Gröpl, 30. Janča,
55. Prachař
Rozhodčí: Petr Žigmund, Kroměříž
Diváci: 110

Barnet Jaromír – 3
Roháč Josef – 3

Hrabal Jaromír – 4
Tesař Miloslav – 4
Cigánek Kamil – 5
Klapil Michal – 3
Hrušák Josef – 2

Tesák Lukáš – 4

Zbořil Vladimír – 4
Štolfa Petr – 3
Niedermertl Libor – 4

Hodnocení 1-10 bodů, 1- nejhorší výkon, 10 – nejlepší výkon. Hráč musí odehrát alespoň 30 min.
Hodnocení: Barnetovi M. a E., Barnet J., Hrušák J.

Střídání:

46. Bareš Michal 4 → Hrušák Josef
63. Spáčil Andrej → Klapil Michal
65. Jánský Tomáš → Roháč Josef

Trenér: Josef Hrušák
Vedoucí mužstva: Zdeněk Novák
Utkání o první místo přilákalo velký počet diváků. Ti byli určitě spokojeni s velkým počtem
branek, než však už tak s naším výkonem, který snesl přísnější měřítka až v posledních
dvaceti minutách zápasu. Do té doby naše hra působila velmi ustrašeně.
Začali jsme s velkým respektem a hosté hru ovládli hned od prvních minut. Nám chyběl
pohyb, jakákoliv kombinace končila na první přihrávce a uchylovali jsme se jen k nákopům
na osamocené útočníky. Čekání na inkasování branky se naplnilo v 27. minutě, kdy po
centru z levé strany osamocený hráč na úrovni malého vápna otevřel skóre. O tři minuty
později se soupeřův útočník uvolnil přes tři naše hráče, narazil do křídla a následný centr
z bezprostřední blízkosti uklidil do brány – 0:2. Ve 35. minutě zahrávaly Zborovice trestný
kop, Hrabal míč vyrazil, dorážku ale chytil na brankové čáře Tesař rukou. Po nařízené
penaltě jsme prohrávali již 0:3. Až ve 40. minutě jsme vážněji zahrozili my. Niedermertl
sklepl na Štolfu, jeho střela však směřovala těsně mimo. Poté prudký centr Niedermertla
málem skončil v hostující bráně, na druhé straně chytil Hrabal samostatný nájezd soupeře.
Ve druhém poločase bída pokračovala. V 50. minutě po faulu Tesaře zahrávali hosté
pokutový kop, který proměnili a v 55. minutě po pěkné kombinaci a přehození vybíhajícího
Hrabala jsme prohrávali již 0:5. Naše chvíle přišly až v závěru. V 74. minutě vybojoval
Tesák na polovině míč, přes Štolfu a Niedermertla se vrátil Tesákovi míč před prázdnou
bránu a bylo to 1:5. O minutu později vysunul Spáčil Niedermertla, toho fauloval brankář a
nařízenou penaltu střelou od tyče proměnil Cigánek – 2:5. Za další dvě minuty zahrával
Štolfa rohový kop, míč propadl na zadní tyč ke Zbořilovi, jenž hlavou snížil na 3:5. Soupeř
znejistěl, bohužel jsme toho ale nevyužili. Po přihrávce Tesaře minula Niedermertlova střela
bránu o milimetry, stejně dopadla i hlavička Spáčila po centru Jánského. Poslední šanci měl
Tesař, jehož střelu vytáhl gólman na roh.
V dalším kole nás čeká pátý celek tabulky – Lutopecny. Utkání se hraje v neděli 2. listopadu
od 13:30 hodin.

