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22.5. Kašava - Příluky st. žáci 0:3 (0:1)
Branky: Křivánek, Podešva 2x
Příluky B - Všemina 0:5 (0:3)

Příluky dorost - Mladcová 2:2 (0:0)
Branky: Peterka, Hrstka
Příluky A - Hovězí 4:3 (2:1)
Branky: D. Plata, Adamík, Machalíček (p), Frolek M.

Nedělní utkání na Příluku bylo přímým bojem dvou soupeřů v tabulce. Utkání začali lépe
domácí, zatlačili hosty na jejich půlku a na domácí bránu vystřelili hosté až v 8 min. Domácí se
snažili využít své převahy, ale první gól zápasu dali překvapivě hosté, kdy se v 15 min. po
ojedinělé akci dostal na hranici vápna ke střele Slováček a trefil přesně ke vzdálenější tyči. – 0:
1
.
Domácí hráče gól probudil, přepnuli na vyšší rychlost a hned za tři minuty se dostal k míči
domácí
Diego Plata
a z cca 20 m překvapil brankáře hostí střelo pod břevno a bylo vyrovnáno 1:1
. Skóre se měnilo poměrně rychle, protože již v 22 min. se dostal k odraženému skákavému
míči domácí
Adamík
a z voleje napálil míč do branky hostí –
2:1
.

Hosté hodně kazili přihrávky, domácí je k ničemu nepouštěli, nicméně do poločasu hosté dobře
bránili a skóre se již nezměnilo. Po přestávce domácí tým začátek zaspal a nechal hosty hrát.
Po rohovém kopu hostů se dostal k hlavičce Kostka a srovnal na 2:2. Domácí ale útočili dále s
cílem zvrátit vítězství na svou stranu. V 56 min. byl zbytečně faulován ve vápně domácí Adamík
a
Machalíček penaltu s
přehledem proměnil –
3:2
. Za další 3 min.zahrávali domácí přímý kop a na míč si do 16-tky hostí naběhnul domácí
Marcel Frolek
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a využivší své výškové převahy nejvyššího hráče na hřišti dal hlavou čtvrtý gól domácích.4:2
. Hosté prováděli občasné výpady na půlku domácích a při jednom z nich v 78. min. domácí
obrana zaspala a pískala se penalta, kterou Kocourek proměnil a snížil na
4:3
. Do konce utkání si ale domácí již svůj náskok pohlídali a zaslouženě vyhráli. Hosté byli
nebezpeční převážně z brejků, které maximálně využili, ale domácí byli brankově o něco
efektivnější a berou tak důležité 3 body. Tabulka v naší skupině A je neuvěřitelně našlapaná,
pořád ještě cca 6 týmů s minimálními bodovými rozestupy bojuje o nesestup a naopak v souboji
o postup dokáží oba lídři prohrát. Ukazuje se, že v této skupině může kdokoliv porazit kohokoliv
a i naopak prohrát s kýmkoliv. V podstatě každé kolo je nějaký překvapivý výsledek.
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