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Hodnocení:
Nerovný terén hřiště v Čisté, bylo to, s čímž si naši hráči museli hlavně poradit.
Domácí v prvním poločase hrozili pouze z rohových kopů. Hru měla pod kontrolou
Akuma, z čehož pramenil také první gól, kdy do samostatného úniku vyslal Strnad
Valentu a ten nedal golmanovi šanci. Hosté poté srovnali krok po nedůrazu v
našem pokutovém území a střele nejfotbalovějšího hráče domácích Holického.
Akuma však opět zvrátila misku vah na svoji stranu. Po secvičeném signálu po ose
Valenta, Skramužský, Strnad, se poslední jmenovaný prosadil hlavou. Akuma měla
ještě několik gólových příležitostí, které ovšem nevyužila.
V úvodu druhého poločasu se z trestného kopu prosadil Valenta a zostudil
domácího golmana jeslemi. Dále přesným pasem za obranu Valenta lehce obstřelil
vybíhajícího brankáře domácích a míč v pohodě doputoval až do sítě. Další gól po
samostatném úniku vstřelil Strnad. Domácí poté opět po našem nedůrazu a špatné
komunikaci o obsazení hráčů nechali volného Holického, který nedal Hanzlíkovi
šanci a z blízkosti trefil háčky sítě na zadní tyči. Hosté ke konci zápasu měli ještě
několik šancí po polevení v koncentraci Akumy, ale již se to gólově neprojevilo.
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Jakub Skramužský trenér: Nečekalo nás lehké utkání, ať už po stránce kvality
hřiště, tak i kvality soupeře, neboť domácí musí sbírat body a lépe se vždy vyhrává
doma než venku. Myslím, že jsem měli kromě posledních 15ti minut zápas pod
kontrolou a zaslouženě vyhráli. Prosadil se nám Valenta hattrickem a Strnad
hlavou (první gól doslova, druhý přemýšlením), z čehož mám radost. Líbí se mi i
přístup dorostenců, kteří si troufám tvrdit, již v létě budou schopni naplno se prát
o základní sestavu. Jsem spokojen s výsledkem a na několik vyjímek (bránění
standardních situací) i s hrou. Vadí mi ovšem to, co je asi zakořeněno v našem
klubu delší dobu, že se dokážeme na hřišti navzájem pohádat, vyčítat si chyby
místo abychom jeden za druhého mákli. Věřím ale, že pokud budeme i nadále
makat a bojovat, tato negativní vlastnost zmizí sama.

