21. kolo – 25. 5. 2014

Zlobice – Počenice-Tetětice 4:2 (0:2)
59. a 63. L. Vlček, 51. Emrich, 69. Čevora – 15. a 22. Tesák
80. ČK – H. Zbořil, Vl. Zbořil
Rozhodčí: Rosický, Kroměříž
Diváci: 80

Zbořil Hynek – 3
Barnet Jaromír – 4

Hrabal Jaromír – 4
Tesař Miloslav – 3
Cigánek Kamil – 3
Klapil Michal – 2
Hrušák Josef – 2

Tesák Lukáš – 6

Zbořil Vladimír – 3
Barnet Martin – 2
Vlha David – 5

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

Střídání:

80. Barnet Antonín → Barnet Martin

Trenér: Josef Hrušák ml.
Asistent trenéra: Miloslav Tesař
Ve Zlobicích jsme ukázali, jak ztratit vyhraný zápas. Vymlouvat se nemůžeme ani na
rozhodčího, jež udělal několik chyb, ani na domácího pomezního, který pustil soupeři
několik ofsajdových pozic, ze kterých mimo jiné resultoval druhý gól. Utkání jsme prohráli
díky fyzické indispozici ve druhé půli, kdy nás soupeř přehrával hlavně ve středu pole. Se
Zlobicemi jsme tak prohráli poprvé od roku 2003.
První poločas jsme zvládli s přehledem a soupeř z nás měl evidentní respekt. Pouštěl nás na
dostřel brány, měli jsme i více ze hry. První šanci měly ale Zlobice, v 8. minutě unikl Vl.
Zbořilovi hráč a z úhlu nastřelil tyč Hrabalovi brány. Pak jsme měli příležitosti jen my.
V 11. minutě hlavičkoval J. Barnet těsně vedle brány, o chvíli později neproměnil svůj
samostatný nájezd Tesák. V 15. minutě po dlouhém autu H. Zbořila se ve skrumáži nejlépe
orientoval Tesák a s pomocí teče vstřelil úvodní gól utkání. Ve 21. minutě se po přihrávce
Hrušáka ocitl sám před bránou Klapil, jeho střela však bránu minula. Ve 22. minutě šel ale
odvážně do nákopu J. Barneta Tesák, přetlačil brankáře, vzápětí i obránce a hlavou zvýšil na
2:0. Ve 31. minutě na zadní tyči po dlouhém autu nedal tutovku Klapil. Zlobice nás mohly
několikrát přečíslit, končily naštěstí na chybných přihrávkách.
Ve druhé půli byli na hřišti jen domácí. Nebrali jsme včas varování v podobě neproměněné
dorážky po standardní situaci a v 51. minutě po nedůrazném odkopu Cigánka osamocený
hráč šťastnou střelou z vápna snížil na 2:1. O minutu později neproměnil soupeř nájezd tří
hráčů, ale v 59. minutě křížná přihrávka středem obrany našla v ofsajdové pozici útočníka,
který obešel Hrabala a do prázdné brány vyrovnal. Zlobice byly daleko pohyblivější než
my. V 63. minutě šel soupeř do vedení, když střela z rohu vápna zapadla ke vzdálenější tyči
naší brány. V 69. minutě bylo dílo zkázy dokonáno. Po rychlém přenesení hry odvrácený
míč z šestnácky soupeřův hráč nastřelil do tyče a dorážka směřovala již do sítě – 2:4. V 80.
minutě hlavní sudí pustil signalizovaný ofsajd, domácí svůj nájezd sice proměnili, nicméně
již dříve bylo pískáno pro atak Vl. a H. Zbořila na rozhodčího. Oba byli vyloučeni.
V posledním utkání základní části hostíme vedoucí tým soutěže – rezervu Zborovic.
S několika zraněnými a dvěma hráči v trestu bude složité vůbec mužstvo poskládat.

