22. kolo – 16. 05. 2015

Počenice-Tetětice – Kyselovice B 3:1 (2:0)
8. a 34. Hrušák, 85. Barnet M. – 46. Říkovský A.
Rozhodčí: Zdeněk Jelínek, Zdounky
Diváci: 40

Zbořil Vladimír – 4
Barnet Antonín – 5

Hrabal Jaromír – 6
Tesař Miloslav – 6
Zbořil Hynek – 5
Spáčil Andrej – 5
Štolfa Petr– 5

Tesák Lukáš – 5

Cigánek Kamil – 6
Hrušák Josef – 8
Bareš Michal – 5

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

Střídání:

60. Barnet Martin 7 → Zbořil Hynek
78. Jánský Tomáš → Barnet Antonín
85. Novák Zdeněk → Bareš Michal

Trenér: Josef Hrušák
Vedoucí mužstva: Zdeněk Novák
Na zisk tří bodů nám v sobotním odpoledni stačil nepříliš přesvědčivý výkon. Soupeř naši
bránu ohrozil jen zřídka, přesto jsme po celý druhý poločas museli hlídat jednogólový
náskok, neboť jsme ze spousty šancí dokázali skórovat až v závěru utkání.
První vážnější situace se zrodila v 6. minutě, kdy se ke střelám z vápna dostal Tesák a
Štolfa, ani jeden však nebyl úspěšný. V 8. minutě H. Zbořil navedl míč středem hřiště, našel
Hrušáka na šestnáctce, jehož střela pod břevno doprostřed brány skončila v síti – 1:0. Naše
silná zbraň, dlouhé autové vhazování, mohlo resultovat v branku v 10. minutě, kdy H.
Zbořil posadil míč na hlavu Štolfy, který ale mířil nad bránu Kyselovic. Ve 20. minutě
Tesák dlouhým autem vyslal do úniku Bareše, ten z úhlu brankáře nepřekonal. Několik
rohových kopů na obou stranách šanci nepřineslo, neujal se ani Cigánkův volný kop
z nebezpečné vzdálenosti, který skončil nad bránou. Ve 33. minutě nakopl míč za obranu H.
Zbořil, zaběhnuvší Hrušák směřoval sám na bránu a střelou k tyči zvýšil na 2:0. V poslední
minutě poločasu po rohovém kopu Štolfy mohl dát třetí branku H. Zbořil se Spáčilem, jejich
pokusy byly však na malém vápně zablokovány.
Vstup do druhé půle se nám nevydařil. Ve 46. minutě zahrávaly Kyselovice standardní
situaci, lehký nákop přes zeď hlavičkoval soupeř zblízka do sítě a snížil na 2:1. Museli jsme
myslet na zadní vrátka, nepodcenit žádný útok hostů, proto jsme se i my příliš do šancí
nedostávali. Vyjímkou byla 62. minuta, kdy střídající M. Barnet krásnou střelou zdálky
nastřelil břevno. Soupeř byl víceméně neškodný, my jsme ale měli několik příležitostí
vstřelit pojišťovací gól. Pokusy Tesáka a Štolfy bránu bohužel minuly a v 75. minutě Vl.
Zbořil nastřelil pouze tyč. Možnost měl i Spáčil, jenž v nadějné pozici hlavou dvakrát bránu
minul. Uklidnění tak přinesla až 85. minuta, kdy M. Barnet centrem z úhlu přeloboval
brankáře, míč zapadl ke vzdálenější tyči a výsledek byl zpečetěn na konečných 3:1.
Další sobotu zajíždíme do Bařic, které přestože se nacházejí na dvanáctém místě tabulky,
vykazují na jaře solidní výkony. Utkání se hraje 23. května od 16:30 hodin.

