12. kolo – 27. 10. 2013

Lutopecny – Počenice-Tetětice 0:0
Rozhodčí: Radim Čech, Kroměříž
Diváci:

Barnet Jaromír – 7
Bareš Michal – 6

Hrabal Jaromír – 7
Tesař Miloslav – 6
Cigánek Kamil – 6
Juřena Stanislav – 6
Hrušák Josef – 5

Niedermertl Libor – 6

Zbořil Vladimír – 5
Vlha David – 6
Tesák Lukáš – 5

Hodnocení 1-10 bodů, 1- nejhorší výkon, 10 – nejlepší výkon. Hráč musí odehrát alespoň 30 min.
Hodnocení: Tesař Miloslav

Střídání:

60. Mišurec Tomáš 6 → Vlha David
75. Klapil Michal → Cigánek Kamil
80. Zbořil Hynek → Zbořil Vladimír
85. Barnet Martin → Bareš Michal

Trenér: Josef Hrušák ml.
Asistent trenéra: Miloslav Tesař
V předehrávce prvního jarního kola jsme se utkali se soupeřem, který nás na domácí půdě
na začátku podzimu porazil. Odveta se nám nevydařila, přestože Lutopecny dohrávaly zápas
bez dvou vyloučených, nedokázali jsme využít ani jednu z mnoha šancí. I domácí
neproměnili v závěru obrovskou příležitost, v zajímavém zápase tak diváci branku neviděli.
Trvalo nám dlouho, než jsme se vyrovnali s malým nerovným hřištěm a domácí byli
prvních třicet minut lepším týmem. Hned ve 4. minutě po signálu Lutopecny zblízka
prověřily našeho brankáře, vzápětí v dobré šanci domácí zamířili nad Hrabalovu branku.
V 17. minutě po centru z křídla soupeř trefil z úhlu boční síť naší brány a ve 28. minutě po
dlouhém autovém vhazování se dostal osamocený útočník až před Hrabala, který jeho pokus
zlikvidoval. Až poté jsme se dostali ke slovu my. Niedermertl po přihrávce Bareše nastřelil
zblízka brankáře, odražený míč nedokázal usměrnit do odkryté brány ani Tesák. O dvě
minuty později po rohu Vlhy zakončil J. Barnet vysoko nad. Ve 38. minutě po trestném
kopu Tesaře prudce hlavičkoval Niedermertl jen do náruče gólmana.
Druhý poločas jsme i díky nedisciplinovanosti domácích ovládli my. Ve 47. minutě
centroval J. Barnet, Bareš bohužel netrefil na malém vápně míč. Vzápětí po přihrávce
Cigánka našel Hrušák před bránou Niedermertla, proti jeho hlavičce ale brankář Lutopecen
vytáhl zákrok z kategorie snů. Snažili jsme se těžit z dlouhých autových vhazování,
většinou jsme ale nedokázali zakončit, pouze v 66. minutě Niedermertl střílel nad bránu.
Naše největší šance přišla v 70. minutě. Po závaru ve vápně Tesák přistrčil Hrušákovi, ten
z malého vápna však odkrytou bránu netrefil. To už domácí hráli o deseti, za dva fauly jim
byl vyloučen hráč. Přesto mohli zápas rozhodnout, po rychlém protiútoku jejich útočník
nedokázal zblízka dopravit míč do prázdné brány. Hosté vzápětí přišli o dalšího
vyloučeného, rozkouskovaný a rozhádaný druhý poločas jsme ale na svou stranu zlomit
nedokázali. Tesákovu střelu v závěru výborný brankář vytáhl ze šibenice, zlikvidoval i
Mišurcův pokus z vápna a po spolupráci H. Zbořila s Tesákem míč skončil nad bránou.
První polovinu sezóny jsme zakončili na 7. místě tabulky, přes některé dobré výkony
s naším umístěním spokojenost panovat nemůže.

