10. kolo – 13. 10. 2013

Počenice-Tetětice – Zlobice 1:0 (0:0)
63. Hrušák
Rozhodčí: Josef Vybíral, Kroměříž
Diváci: 70

Zbořil Vladimír – 6
Bareš Michal – 6

Tesák Lukáš – 7
Cigánek Kamil – 5
Klapil Michal – 7
Juřena Stanislav – 5
Jánský Tomáš – 6

Niedermertl Libor – 7

Božák Miroslav – 7
Vlha David – 4
Mišurec Tomáš – 6

Hodnocení 1-10 bodů, 1- nejhorší výkon, 10 – nejlepší výkon. Hráč musí odehrát alespoň 30 min.
Hodnocení: Spáčil A., Barnet M., Tesák L.

Střídání:

30. Hrušák Josef 6 → Vlha David (zranění)
70. Zbořil Hynek → Božák Miroslav
82. Barnet Martin → Jánský Tomáš

Trenér: Josef Hrušák ml.
Asistent trenéra: Miloslav Tesař
Vyrovnané utkání se spoustou šancí na obou stranách přineslo jediný gól a šťastnější bylo
naše mužstvo. Zlobice v posledních zápasech předváděly dobré výkony, ani u nás
nezklamaly a v závěru jsme se museli při velkých příležitostech soupeře bát o výsledek.
Začali jsme dobře. Hned ve 2. minutě dlouhý nákop od v bráně zaskakujícího útočníka
Tesáka doletěl za obranu k Mišurcovi, ten tísněný sám před brankářem poslal míč mimo tři
tyče. Hosté zahrozili v 7. minutě, po centru ze strany samotný protihráč netrefil bránu a
vzápětí po rohovém kopu na brankové čáře prudký míč zastavil Vl. Zbořil. Ve 20. minutě
Zlobice po trestném kopu rozezvučely tyč Tesákovi brány. Nám se nedařilo dostávat do
šancí, soupeř bránil velmi dobře a využíval potenciálu několikanásobného nejlepšího střelce
naší soutěže Juráska, který pro nás znamenal největší nebezpečí. Ve 35. minutě Jurásek
směřoval sám na Tesáka, naštěstí unáhleně zakončil, o pár minut později nás zachránil
brankář Tesák.
Ve druhé půli jsme se zlepšili. Ve 46. minutě Hrušák centroval na Niedermertla, ten zblízka
střílel přímo do gólmana. Vzápětí se individuálně prosadil Mišurec, jeho pokus ale zastavila
tyč. Ve 49. minutě brankář hostů chytil velkou šanci Mišurcovi a o minutu později hlavička
Niedermertla skončila těsně vedle. Měli jsme velkou převahu, několik střel skončilo mimo
bránu Zlobic a v 53. minutě se mezi tři tyče nevešla ani gólová hlavička Niedermertla po
centru Mišurce. Až v 63. minutě uvolnil Mišurec Hrušáka, ten zasekl obránci a levačkou na
vzdálenější tyč vstřelil jedinou branku zápasu. Hosté odpověděli pokusem z trestného kopu,
který Tesák kryl, na opačné straně se dostal k hlavičce Jánský, brankář Zlobic byl však
připraven. V 80. minutě mohl naše vedení navýšit Bareš, jeho sólo ale skončilo na
výborném brankáři hostů. Tatáž dvojice si situaci zopakovala i v 86. minutě, bohužel se
stejným výsledkem. V závěru zápasu jsme se soustředili na udržení vedení, Zlobice nás
zatlačily a málem vyrovnaly. V 88. minutě po závaru v naší šestnáctce visel gól na vlásku a
v poslední minutě utkání po trestném kopu tečovaný míč olízl břevno naší brány.
V sobotu 19. října zajíždíme do Troubek, kde hraje své zápasy rezerva Zborovic, vedoucí
tým naší soutěže. Utkání se hraje od 14:00 hod.

