3. kolo – 24. 8. 2013

Lubná B – Počenice-Tetětice 4:2 (0:1)
47. a 76. Dubina, 51. a 81. Skácel – 39. J. Barnet, 55. Cigánek
Rozhodčí: Martin Sanislo, Chropyně
Diváci: 100

Zbořil Vladimír – 6
Bareš Michal – 4

Králík Martin – 2
Tesař Miloslav – 5
Cigánek Kamil – 4
Hrušák Josef – 2

Barnet Jaromír – 6
Vlha David – 5

Niedermertl Libor – 4

Tesák Lukáš – 3

Mišurec Tomáš – 4

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

Střídání:

60. Klapil Michal 4 → Tesák Lukáš
70. Jánský Tomáš → Vlha David
75. Barnet Antonín → Bareš Michal

Trenér: Josef Hrušák ml.
Asistent trenéra: Miloslav Tesař
Rezerva Lubné je na domácí půdě těžkým soupeřem. Mužstvo většinou posilují hráči z Atýmu, v tomto případě to však byl pouze Kroupa, který se spolu s dalším kanonýrem
Kovaříkem proti naší obraně gólově neprosadil. V první půli jsme byli lepší, zápas jsme ale
ztratili díky výpadkům ve středu hřiště ve druhé půli, odkud vzešly tři ze čtyř inkasovaných
branek.
Začali jsme nezvykle na tři útočníky a soupeře jsme tím zaskočili. Zahustili jsme prostor
před naším vápnem, a dlouhými míči jsme hledali některé z našich tykadel. Útočníci sváděli
souboje s obránci, a protože jsme je stíhali doplňovat, vytvářeli jsme si i střelecké situace.
K zakončení se dostal po průniku Vlha, jeho střela ale směřovala mimo, několik centrů
z pravé strany adresáta nenašlo. Lubná hrozila především aktivním Kroupou, pro kterého
nebyl problém prosadit se jeden na jednoho, obrana i brankář Králík naštěstí jeho šance
zmařili, jedenkrát nám navíc pomohla tyč. Soupeř si vypracoval i několik rohových kopů,
které byly vždy velmi nebezpečné. Druhá polovina prvního poločasu patřila nám. Byli jsme
lepší a po faulu na Mišurce orazítkoval Hrušák z přímého kopu tyč. Vzápětí po rohovém
kopu Vlhy se míč dostal k Tesákovi, který z otočky trefil spojnici břevna a tyče. Ve 39.
minutě jsme šli do zaslouženého vedení. Hrušákův centr odvrátili obránci k J. Barnetovi,
jehož tečovaná střela zpoza vápna zapadla do soupeřovy brány.
Začátek druhé půle jsme nezvládli. Po naší standardní situaci soupeř podnikl rychlý
protiútok, přečíslení vyřešil střelou z vápna k tyči Králíkovi brány a bylo vyrovnáno.
Vzápětí jsme při ataku příliš otevřeli střed hřiště a po střele z podobného místa jsme
prohrávali 1:2. Nadechli jsme se k vyrovnání, Cigánkův trestný kop v 55. minutě tečoval
soupeřův obránce nešťastně do vlastní sítě. V 76. minutě ale Hrušák neuhlídal svého hráče,
střela z velké dálky proklouzla Králíkovi mezi rukavicemi a znovu jsme prohrávali. V 81.
minutě pak po rohovém kopu a zaváhání Hrušáka Lubná pečetila skóre na 2:4.
V následujícím kole a domácím hřišti přivítáme družstvo Šelešovic. Utkání se hraje v neděli
1. září od 16:30 hodin.

