9. kolo – 5. 10. 2013

Kvasice B – Počenice-Tetětice 1:2 (1:1)
27. Droběna (pen.) – 44. Niedermertl, 71. Tesák
Rozhodčí: Jaroslav Sedlář, Lubná
Diváci:

Zbořil Vladimír – 6
Bareš Michal – 5

Hrabal Jaromír – 7
Cigánek Kamil – 6
Zbořil Hynek – 5
Juřena Stanislav – 5
Hrušák Josef – 6

Niedermertl Libor – 7

Božák Miroslav – 6
Vlha David – 6
Tesák Lukáš – 6

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

Střídání:

85. Jánský Tomáš → Tesák Lukáš

Trenér: Josef Hrušák ml.
Asistent trenéra: Miloslav Tesař
Rezerva Kvasic neoplývá v letošním podzimu přílišnou formou, na svém hřišti ale
posledních pět zápasů neprohrála. Ukončit jejich sérii se podařilo naší sestavě, která sice
postrádala několik opor, přesto jsme byli lepším týmem, nevyužili několik jasných šancí,
nastřelili dvě tyče a branku jsme inkasovali pouze ze sporné penalty.
Na hlavním hřišti v Kvasicích se začalo opatrně, domácí sice měli optickou převahu, avšak
bez výraznějších zakončení. My jsme se dostali ke slovu ve 13. minutě, kdy Hrušák rozehrál
na Juřenu, ten nalezl Niedermertla, který těžkou střelou z hranice vápna trefil tyč domácí
brány. Kvasice zahrozily ze standardních situací, Hrabal chytil dvě nebezpečné střely
z hranice vápna, do vyložené šance jsme soupeře ale nepouštěli. Až ve 27. minutě rozehrál
odkop od brány Cigánek nakrátko na Bareše, jeho zpětnou přihrávku vystihl útočník a Bareš
ve snaze jej zastavit na pomezí šestnáctky fauloval. Sudí nařídil pokutový kop a Hrabal, i
když si na míč sáhl, nedokázal zastavit jeho cestu do sítě. Naštěstí se nám podařilo vyrovnat
ještě před poločasem. Nejprve se Vl. Zbořil po dlouhém autu obtočil kolem obránce, jeho
pokus z úhlu brankář ještě vyrazil. Ve 44. minutě ale po rohu Hrušáka hlavičkoval
Niedermertl do domácího obránce, od něhož se míč odrazil do brány – 1:1.
Ve druhé půli jsme si šancí vypracovali více. V 50. minutě se po dlouhém nákopu za obranu
ocitl sám před brankářem Niedermertl, jeho přehození však skončilo v jeho náručí. O pár
minut později se do nadějného zakončení dostal Bareš, jeho střela se ale mezi tři tyče
nevešla. Až v 71. minutě vybojoval Bareš míč, Hrušák přiťukl Niedermertlovi, ten krásný
centr posadil na hlavu Tesáka, jenž z malého vápna zamířil přesně k tyči a vedli jsme 2:1.
Bezradní domácí dokázali odpovědět pouze střelou z úhlu, se kterou si Hrabal poradil. V 75.
minutě po nepodařené offsajdové pasti soupeře dokonce postupovali tři naši hráči na
osamoceného brankáře Kvasic, Juřena však zakončil jen do náruče brankáře. Upravit skóre
mohl rovněž Cigánek, v 78. minutě po rohu Vlhy zblízka hlavičkoval, gólman domácích
reflexivně vyrazil jistý gól na tyč. Kvasice jsme v závěru utkání do šance již nepustili, při
dlouhých nákopech a standardních situacích předvedl svou jistotu Hrabal a tak jsme uhájili
cenné vítězství.
V příštím kole hostíme na domácím hřišti předposlední celek tabulky – Zlobice. Začátek je
v neděli 13. října ve 14:30 hodin.

