13. kolo – 1. 11. 2015

Holešov B – Počenice-Tetětice 6:1 (1:1)
49. a 76. Roubalík, 36. Pumprla, 60. Hlobil, 69. Přívara (pen.), 86. Machálek – 44. Tesák
Rozhodčí: Pavel Mucha, Divoky
Diváci: 60

Večerka Michal – 3
Vlha David – 3

Harásek René – 5
Tesař Miloslav – 4
Cigánek Kamil – 3
Jánský Tomáš – 3
Štolfa Petr – 3

Tesák Lukáš – 4

Zbořil Vladimír – 2
Gröpl Jan – 2
Šimčík Petr – 4

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

Střídání:

62. Barnet Antonín → Gröpl Jan
84. Hrušák Josef → Štolfa Petr

Trenér: Josef Hrušák ml.
Vedoucí mužstva: Zdeněk Novák
Naše výkony mají klesající tendenci, a pokud k tomu přičteme i absenci několika hráčů
základní sestavy, není divu, že jsme na půdě předposledního týmu tabulky utrpěli debakl.
Holešov byl od začátku lepší, v první půli jsme s ním dokázali držet krok, ve druhém
poločase však soupeř vstřelil pět branek, několik šancí nevyužil a my jsme navíc přišli o
vyloučeného Vl. Zbořila.
Domácí se do nás pustili směle, od prvních minut byli rychlejší, dostávali se do zakončení,
která naštěstí většinou směřovala mimo naši bránu. Ve 4. minutě jsme ale mohli skórovat
my, Vlha přiklepl Tesákovi, jenž v dobré pozici střílel jen do brankáře. Neujala se ani střela
Štolfy po přihrávce Šimčíka a Večerkův přetažený centr přes brankáře zachraňoval na
brankové čáře domácí obránce. Přesto měl častěji míč na kopačkách Holešov a postupně
jeho tlak narůstal. Od třicáté minuty směřovala do našeho vápna spousta centrů, které jsme
odvraceli na poslední chvíli, navíc ve 36. minutě chytil Harásek trestný kop ze šestnáctky.
V téže minutě jsme ale inkasovali po rohovém kopu a akrobatické hlavičce k tyči. O pět
minut později zlikvidoval Harásek při střele z malého vápna tutovou šanci Holešova. Ve 44.
minutě rozjel akci Tesař, Štolfa si vyměnil míč se Šimčíkem a nacentroval Tesákovi, který
střelou z úhlu k tyči vyrovnal na 1:1.
Ve druhém poločase však na hřišti bylo už jen jedno mužstvo. Hned ve 49. minutě Tesař ve
středu uklouzl a soupeřův útočník své sólo na Haráska proměnil – 2:1. V 57. minutě domácí
neproměnili v gól dorážku z malého vápna, ale po rychle rozehraném rohovém kopu v 60.
minutě hráč Holešova z brankové čáry doklepl míč do sítě – 3:1. V 67. minutě po sporné
ofsajdové situaci nás domácí přečíslili ve vápně, Vl. Zbořil si vypomohl faulem, za který
inkasoval žlutou kartu. Při následném pokutovém kopu byl Vl. Zbořil za diskuze
s rozhodčím vyloučen. Soupeř penaltu proměnil a zvýšil na 4:1. V 76. minutě chyboval na
polovině Jánský, Holešov při rychlém protiútoku nastřelil břevno, dobíhající hráč se ale již
nemýlil – 5:1. Podobná situace nastala v 86. minutě, Harásek vyrazil prudkou střelu, na
dorážku však již nestačil – 6:1.
V sobotu 7. října od 13:30 budeme v Těšnovicích předehrávat první jarní kolo. V případě
nepříznivého počasí se ale bude hrát hned od 10:00 na umělé trávě v Kroměříži.

