20. kolo – 18. 5. 2014

Počenice-Tetětice – Kvasice B 1:0 (1:0)
20. Barnet J.
Rozhodčí: Zbyněk Tříska, Chropyně
Diváci: 80

Zbořil Hynek – 7
Barnet Jaromír – 9

Hrabal Jaromír – 8
Tesař Miloslav – 8
Cigánek Kamil – 7
Klapil Michal – 7
Hrušák Josef – 7

Tesák Lukáš – 7

Zbořil Vladimír – 7
Barnet Antonín – 7
Vlha David – 7

Hodnocení 1-10 bodů, 1- nejhorší výkon, 10 – nejlepší výkon. Hráč musí odehrát alespoň 30 min.
Hodnocení: Barnet M., Novák Z., Vlha K.

Střídání:

80. Barnet Martin → Barnet Antonín

Trenér: Josef Hrušák ml.
Asistent trenéra: Miloslav Tesař
V utkání 20. kola jsme narazili na dosud nejkvalitnějšího jarního soupeře. Rezerva Kvasic
přijela posílena několika hráči A týmu, celý zápas byla výrazně lepší než náš celek a jen
díky velké bojovnosti a potřebné dávce štěstí jsme získali tři body.
Od prvních minut nás hosté zatlačili na naši polovinu. Vytvořili jsme kompaktní obranný
blok, z něhož jsme vyráželi do rychlých protiútoků, zřídkakdy jsme se však dostávali do
zakončení. Kvasice posílaly do našeho vápna velké množství centrů, po jednom z nich v 7.
minutě soupeř nastřelil břevno naší brány. Následná dorážka směřovala těsně mimo. O
chvíli později jsme odpověděli my, po Vlhově rohu netrefil bránu Cigánek. Ve 14. minutě
po dlouhém autu prudce vystřelil Klapil, gólman ale prokázal své kvality. Ve 20. minutě
přišel klíčový okamžik utkání. Hrušák dlouhým nákopem přenesl míč na druhou stranu,
Klapil přepustil na J. Barneta, který pod vybíhajícím brankářem vstřelil jediný gól zápasu.
Hosté odpověděli vzápětí, po zpětné přihrávce střelu z malého vápna likvidoval Hrabal. I
nadále Kvasice pronikaly do našeho vápna, centry jsme naštěstí odvraceli nebo je likvidoval
Hrabal. Soupeř nevyužil několik velkých šancí, my jsme bránu ohrozili pouze H. Zbořilem,
jehož střelu k tyči vytáhl gólman na roh.
Do druhého poločasu vlétl soupeř jako uragán. Během pěti minut způsobil závary v našem
vápně, dvakrát jsme vykopávali z brankové čáry a vypadalo to, že je jen otázkou času než
inkasujeme. Individuálně kvalitnější hráči Kvasic nám dělali problémy, pomáhali jsme si
jen za cenu faulů, které se zahrávaly nebezpečně blízko našeho pokutového území. Z nich
naštěstí hosté bránu netrefovali nebo byl připraven brankář Hrabal. My jsme úplně
rezignovali na jakoukoli kombinační hru, jedinou šanci jsme si vypracovali po rychlém
brejku, kdy Cigánek vysunul po křídle Tesáka, ten unikl obránci, z úhlu ale soupeřova
brankáře nepřekonal. Kvasice byly daleko nebezpečnější. Spousta rohových kopů a spousta
centrů z křídel znamenaly pro naši obranu neustálé nebezpečí. Několikrát proletěl míč
naším malým vápnem, vynikající Hrabal chytil několik 100% šancí a pro soupeře se naše
brána zdála zakletá. V závěru jsme se uchýlili pouze k odkopávání míčů, vybojované
vítězství jsme nakonec uhájili.
Cílíme na 4. místo tabulky, proto ve Zlobicích v neděli 25.5. od 16:30 musíme zvítězit.

