18. kolo – 18. 04. 2015

Pravčice – Počenice-Tetětice 3:4 (2:2)
3. Timan, 13. K. Tobolík, 89. Kubiš – 7. Klapil, 23. Tesák, 51. J. Barnet, 79. Štolfa
Rozhodčí: Ladislav Nevřala, Němčice
Diváci:

Barnet Jaromír – 6
Roháč Josef – 5

Veselý Pavel – 4
Tesař Miloslav – 6
Cigánek Kamil – 5
Klapil Michal – 6
Štolfa Petr – 6

Tesák Lukáš – 6

Zbořil Vladimír – 4
Jánský Tomáš – 7
Niedermertl Libor – 5

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

Střídání:

65. Spáčil Andrej → Cigánek Kamil
70. Barnet Martin → Roháč Josef
85. Hrušák Josef → Niedermertl Libor

Trenér: Josef Hrušák
Vedoucí mužstva: Zdeněk Novák
Utkání se pro nás nevyvíjelo dobře, zlepšeným výkonem ve druhé půli jsme však na půdě
celku ze spodních pater tabulky dokázali zvítězit. Posunuli jsme se tak na druhé místo,
k jeho udržení ale budeme muset naše výkony zlepšit.
Opět jsme se nevyhnuli inkasování v prvních minutách zápasu. Ve 3. minutě dlouhé autové
vhazování domácích propadlo až k volnému hráči, který zblízka hlavou překonal našeho
Veselého. Vyrovnáno bylo o čtyři minuty později, kdy dlouhý nákop J. Barneta nalezl za
obranou Klapila, jenž skóroval střelou z úhlu na vzdálenější tyč. Přestřelka pokračovala, ve
13. minutě ztratil před naším vápnem míč Klapil, následnou střelu vyrazil náš brankář pod
nohy soupeřova hráče, který zblízka vstřelil druhou branku. Naštěstí vedení Pravčic netrvalo
dlouho. Ve 23. minutě Štolfa vyslal Tesáka, ten se svým důrazem dostal až před brankáře a
přízemní střelou vyrovnal na 2:2. Pravčice se snažily kombinovat na jeden dotek, byly
rychlejší než my a po nepřesnostech v naší obraně se dostávaly do nebezpečných zakončení.
Gólman Veselý byl naštěstí připraven. Náš tým měl několikrát možnost přečíslení, brejky
však končily na chybných přihrávkách.
Ve druhé půli jsme se výrazně zlepšili. Ve 49. minutě centroval Tesák, Jánský zpětnou
přihrávkou nalezl Niedermertla, jenž nastřelil pouze brankáře. O dvě minuty později
rozehrával standardní situaci Cigánek, J. Barnet svedl souboj s domácím brankářem a
hlavou nás poslal do vedení. Soupeř se do šancí prakticky nedostával, pouze v 60. minutě po
chybě našeho brankáře zahrával tři rohové kopy, které v poslední chvíli odvracel Tesař a Vl.
Zbořil. V 79. minutě vystihl Spáčil přihrávku domácích, vyslal do úniku Štolfu, jenž střelou
podél vybíhajícího brankáře zvýšil na 4:2. O tři minuty později po rohovém kopu Štolfy měl
velkou šanci J. Barnet, jeho hlavička se ale mezi tři tyče nevešla. V poslední minutě utkání
chyboval na půlící čáře Vl. Zbořil, domácí hráč postupoval sám na bránu, našeho
vybíhajícího brankáře přeloboval a snížil na 4:3.
V následujícím zápase hostíme v neděli 26. dubna na domácím hřišti od 16:00 hodin tým
Bezměrova.

