23. kolo – 23. 05. 2015

Bařice – Počenice-Tetětice 0:3 (0:0)
55. Niedermertl, 83. Štolfa, 90. Cigánek (pen.)
Rozhodčí: Pavel Mucha, Divoky
Diváci:

Barnet Jaromír – 7
Bareš Michal – 7

Hrabal Jaromír – 7
Cigánek Kamil – 7
Spáčil Andrej – 7
Jánský Tomáš – 7
Štolfa Petr – 8

Tesák Lukáš – 7

Zbořil Vladimír – 7
Barnet Martin – 7
Niedermertl Libor – 7

Hodnocení 1-10 bodů, 1- nejhorší výkon, 10 – nejlepší výkon. Hráč musí odehrát alespoň 30 min.
Hodnocení: Štolfa P. ml.,

Střídání:

46. Božák Miroslav 9 → Jánský Tomáš

Vedoucí mužstva a trenér : Zdeněk Novák
Bojovný výkon nám v Bařicích zajistil důležité tři body. Domácí na jaře zaznamenali velké
zlepšení a na své půdě příliš bodů neztrácejí. Velké hřiště svědčí technické hře, soupeř však
upřednostňuje fyzicky náročnou, agresivní hru a místy to na hřišti hodně jiskřilo. Rozhočí
Mucha musel vytáhnout několikrát žlutou kartu. Náš tým tak dokázal vyhrát sedmý zápas
v řadě, přičemž v každém z nich vsítil alespoň tři branky.
Začátky zápasů nám příliš nevycházejí. Domácí se s větrem v zádech několikrát dostali do
zakončení, naštěstí vždy narazili na připraveného Hrabala. Měli více ze hry a my jsme se
hlavně bránili. Štěstí jsme měli při průniku soupeře, kdy střelu z malého vápna po zpětné
přihrávce zablokovala naše obrana, několikrát jsme po závaru v naší šestnáctce odkopávali
do bezpečí v poslední chvíli. My jsme zahrozili v 25. minutě, Niedermertl po centru Tesáka
zblízka mířil těsně vedle. Na druhé straně Hrabal zlikvidoval další dva pokusy soupeře.
Největší šanci jsme měli těsně před poločasem, Niedermertl se Štolfou směřovali sami na
brankáře, sólo však zakončil Niedermertl střelou těsně vedle.
Ve druhé půli jsme se zlepšili a v 55. minutě se nám podařilo skórovat. Centr Tesáka
hlavičkoval M. Barnet k Niedermertlovi, který zblízka ve skrumáži dorazil míč do sítě.
Soupeř odpověděl uvolněním útočníka, jehož střelu vyškrábl Hrabal na tyč a následně
Cigánek odvrátil od brány. Poté zahrávaly Bařice trestný kop za naší šestnáctkou, míč těsně
minul horní roh naší brány. Na 2:0 mohl zvýšit Tesák po přihrávce Štolfy, jeho střela
levačkou však bránu minula. Skórovali jsme až v závěru utkání. V 83. minutě Tesák našel
Štolfu, ten navedl míč doprostřed vápna a přízemní střelou k tyči zvýšil na 2:0. V poslední
minutě flustrovaný domácí obránce nemilosrdně podrazil do šestnáctky pronikajícího
Tesáka, sudí nařídil pokutový kop, z něhož se Cigánek většinou nemýlí – 3:0.
V následujícím utkání na domácí půdě hostíme poslední celek tabulky. Přivítáme v místním
derby Dřínov. Utkání se hraje 31. května od 16:30 hodin.

