16. kolo – 20. 4. 2014

Počenice-Tetětice – Rataje 2:4 (2:2)
5. Jánský, 16. Tesák – 60. a 89. Vacl, 4. Chalupa A., 11. Brázda
Rozhodčí: Jaroslav Sedlář, Lubná
Diváci: 110

Barnet Jaromír – 6
Barnet Antonín – 5

Hrabal Jaromír – 6
Tesař Miloslav – 6
Cigánek Kamil – 5
Klapil Michal – 5
Hrušák Josef – 6

Tesák Lukáš – 5

Zbořil Vladimír – 6
Jánský Tomáš – 6
Vlha David – 5

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

Střídání:

65. Záruba Jiří → Barnet Antonín
70. Zbořil Hynek → Cigánek Kamil

Trenér: Josef Hrušák ml.
Asistent trenéra: Miloslav Tesař
Druhý tým tabulky k nám přijel v roli favorita a svou úlohu beze zbytku potvrdil. Přesto
jsme ho hlavně v první půli potrápili, i před koncem zápasu jsme byli několikrát blízko
vyrovnání.
Utkání začalo hodně divoce. Hned ve 4. minutě ztratil Tesák na půlící čáře míč, po rychlém
přenesení hry se ocitl hostující záložník sám před Hrabalem a střelou k tyči vstřelil úvodní
branku utkání. O minutu později bylo vyrovnáno. Tesař navedl míč k Hrušákovi, ten uvolnil
Jánského, jenž skóroval pod padajícím brankářem hostů. Opět jsme zaváhali v 11. minutě,
kdy centr zapomenutého hráče Ratají proletěl až k zadní tyči na číhajícího útočníka, který
z bezprostřední blízkosti zvýšil na 2:1 pro hosty. Že to s námi soupeř nebude mít
jednoduché jsme dokázali v 16. minutě, kdy po rohu Ratají a dlouhém nákopu Hrušáka
přinutil atakující Tesák hostujícího obránce k chybě, po které si náš útočník poradil i
s gólmanem a do prázdné brány vyrovnal na 2:2. Chvíli poté byl zápas kvůli dešti přerušen.
Po pauze jsme až do přestávky byli lepším týmem, několik rohů a střel se však neujalo.
Do druhé půle Rataje vstoupily aktivněji a byla na nich vidět snaha zápas zvrátit na svou
stranu. Zatlačily nás na naši polovinu, vážných šancí ale příliš neměly. Lehkoživova
technická střela olízla břevno a v 58. minutě nebyl soupeři uznán gól pro postavení mimo
hru. V 60. minutě zahrávaly Rataje trestný kop ze strany, Lehkoživ našel kanonýra hostů
Vacla, které střelou na bližší tyč vstřelil rozhodující branku utkání. Přestože soupeř byl
v poli lepší než my, několikrát jsme z rychlých protiútoků mohli vyrovnat. V 65. minutě
vyslal Hrušák Klapila, jenž nastřelil pouze brankáře, o chvíli později ho při šanci z úhlu
napodobil i Vlha. V 80. minutě se při přečíslení tři na jednoho do šance po přihrávce Záruby
tlačil i Hrušák, skončil však na vracejícím se hráči. Rataje rovněž několikrát zahrozily a
jednou zachraňoval na brankové čáře Tesař. V poslední minutě utkání soupeřův odkop od
brány propadl naší obranou, kanonýr Vacl směřující sám na Hrabala nedal našemu
gólmanovi šanci a pečetil výsledek zápasu na 2:4.
V neděli 27. 4. od 16:00 hrajeme na horké půdě v Litenčicích. Se soupeřem máme
v posledních duelech aktivní bilanci, věřme, že ji potvrdíme.

