20. kolo – 03. 05. 2015

Šelešovice – Počenice-Tetětice 2:3 (1:1)
20. Bruna, 70. Kouřil – 40. a 65. Tesák, 78. Štolfa
Rozhodčí: Roman Šindelek, Komárno
Diváci:

Barnet Jaromír – 6
Roháč Josef – 6

Hrabal Jaromír – 7
Tesař Miloslav – 6
Spáčil Andrej – 6
Klapil Michal – 6
Hrušák Josef – 6

Tesák Lukáš – 7

Cigánek Kamil – 6
Štolfa Petr – 6
Bareš Michal – 6

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

Střídání:

87. Jánský Tomáš → Bareš Michal

Trenér: Josef Hrušák
Vedoucí mužstva: Zdeněk Novák
Stalo se tradicí, že v jarních zápasech inkasujeme jako první. Nejinak tomu bylo i
v Šelešovicích. Opět jsme však dokázali utkání otočit, i když jsme se museli spolehnout na
do branky vrátivšího se vynikajícího Hrabala, kolektivní a bojovný výkon ve druhé půli i
určitou míru štěstí.
První půle z naší strany nebyla příliš přesvědčivá. Na hřišti nebylo znát, že hraje druhý tým
tabulky s desátým. Domácí byli agresivnější, rychlejší, vytvořili si více šancí, zatímco my
jsme bránu Šelešovic stěží ohrozili. Velké problémy dělal naší obraně hlavně rychlý
Večerka, jenž se několikrát dostal k zakončení, naštěstí vždy volil velmi uspěchané řešení.
Přesto se musel Hrabal blýsknout několika skvělými zákroky. Ve 20. minutě jsme
nedokázali včas uklidit míč do bezpečí, těžkou zpětnou přihrávku Spáčila srazil Tesař
k domácí útočníkovi, který sám před Hrabalem přízemní střelou otevřel skóre. Dlouho jsme
nemohli najít odpověď, až ve 40. minutě zahrával Cigánek standardní situaci, míč se ve
zmatku dostal až k Tesákovi, jenž zblízka vyrovnal.
Druhý poločas byl v našem podání již lepší. Zpřesnili jsme hru, začali více kombinovat a
vytvářeli jsme si šance. Zahrávali jsme spoustu standardních situací, ale bez kýženého
efektu. Až v 65. minutě po rychlém autovém vhazování si vyměnil Štolfa míč s Hrušákem,
nacentroval do vápna, kde Tesák prostřelil domácího brankáře. Vedení nám dlouho
nevydrželo. V 70. minutě zahrávaly Šelešovice rohový kop a hlavička soupeře tečovaná
Klapilem a Štolfou skončila nešťastně v naší síti. Vzápětí došlo ke sporné situaci, domácí
vstřelili branku, kterou rozhodčí nejprve uznal a po konzultaci s pomezním rozhodčím
odvolal, neboť míč předtím opustil autovou čáru. V 78. minutě jsme zápas rozhodli, Tesák
na hranici ofsajdu vyslal za obranu Bareše, ten nabídl míč před prázdnou bránu Štolfovi,
jenž se nemýlil a zvýšil na 3:2. Domácí se dostali následně do dvou nebezpečných úniků,
které zakončili střelou mimo. Tečku za zápasem mohl stanovit Tesák, po centru Štolfy byl
sám před prázdnou bránou, střela ale směřovala vysoko nad.
Po zaváhání soupeřů v tabulce jsme snížili ztrátu na první místo, hlavně jsme však odskočili
třetím Záhlinicím na rozdíl čtyř bodů. Máme i zápas k dobru, který odehrajeme v pátek 8.5.
v Litenčicích, poté v neděli 10.5. hrajeme v Břestu. Obě utkání začínají v 16:30 hod.

