19. kolo – 11. 5. 2014

Bezměrov – Počenice-Tetětice 1:3 (0:1)
17. a 60. Tesák, 56. Vlha – 88. Coufalík
Rozhodčí: Petr Žigmund, Kroměříž
Diváci:

Barnet Jaromír – 7
Barnet Antonín – 7

Hrabal Jaromír – 7
Tesař Miloslav – 6
Cigánek Kamil – 6
Klapil Michal – 6
Hrušák Josef – 6

Tesák Lukáš – 8

Zbořil Hynek – 6
Jánský Tomáš – 6
Vlha David – 8

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

Střídání:

70. Barnet Martin → Jánský Tomáš

Trenér: Josef Hrušák ml.
Asistent trenéra: Miloslav Tesař
V Bezměrově jsme neprohráli již osm let a v zápase 19. kola jsme tuto sérii prodloužili. Náš
soused v tabulce se na jaře nepotkává s takovou formou jako na podzim, vyhrál jen ve dvou
utkáních a ze třetího místa tabulky spadl až na šesté. My jsme před něj dostali zásluhou
lepšího skóre, máme navíc zápas k dobru.
Na velkém nerovném hřišti v Bezměrově jsme nastupovali za hustého deště. Domácí dle
očekávání byli aktivnější, bez větších problémů jsme jim ale odolávali a čekali na vhodnou
příležitost k protiútoku. Naše šance přišla v 17. minutě, kdy se Vlha u postranní čáry zbavil
obránce, naservíroval míč před bránu na hlavu Tesákovi, který zblízka vstřelil úvodní gól
utkání. Zaskočený soupeř musel poté čelit několika rohovým kopům, nebezpečné situace ve
vápně rovněž vytvářelo i naše dobře hrající útočné duo Tesák-Vlha. Bezměrov se oklepal až
ve druhé půli poločasu, kdy po nenápadné situaci zazvonilo břevno Hrabalovi brány.
Nejnebezpečnějším hráčem domácích byl rychlostně velmi dobře vybavený kanonýr Zavřel,
který ve 35. minutě unikl naší obraně, naštěstí bránu při nájezdu minul. Soupeř měl i další
příležitosti, ty končily na naší obraně, několikrát nás podržel výbornými zákroky i brankář
Hrabal.
Druhý poločas jsme začali o poznání lépe. Po kombinaci Hrušáka s Tesákem se do šance
dostal Vlha, bránu z úhlu však netrefil. Naši rychlí útočníci dělali soupeřově obraně velké
problémy, dokázali se prosadit jeden na jednoho. V 56. minutě zpracoval J. Barnetův
osvobozující odkop Vlha, zbavil se obránce a svůj samostatný nájezd zakončil střelou k tyči
– 2:0. O čtyři minuty později po solidní kombinaci Vlhy s Tesákem se zablokovaná
přihrávka na Klapila dostala zpět k Tesákovi, jenž přetlačil obránce a zblízka zvýšil na 3:0.
Bezměrov jsme mohli poslat do kolen definitivně, po rychlém brejku Tesák uvolnil před
bránou osamoceného H. Zbořila, který však zblízka bránu netrefil. V podobné pozici se ocitl
i Hrušák po přihrávce Vlhy, jeho pokus zlikvidoval gólman. Několik dalších přečíslení jsme
nevyužili a po zranění Jánského jsme museli hrát několik minut v oslabení než nastoupil M.
Barnet. Domácí toho využili k vytvoření velkého tlaku. Ten resultoval v 88. minutě, kdy
Zavřel prošel naší obranou a jeho spoluhráč dopravil míč do prázdné brány.
V dalším domácím zápase hostíme rezervu Kvasic, utkání se hraje v neděli 18.5. od 16:30.

