21. kolo – 15. 5. 2016

Počenice-Tetětice – Loukov 3:2 (2:1)
17. a 78. Tesař, 43. Šimčík – 38. Bělík, 81. Kocman L.
Rozhodčí: Vlastimil Skyba, Bystřice p. H.
Diváci: 80

Zbořil Vladimír – 6
Bareš Michal – 6

Harásek René – 7
Cigánek Kamil – 6
Klapil Michal – 6
Juřena Stanislav – 6
Majda Stanislav – 6

Tesař Miloslav – 8

Kunčar Ondřej – 8
Štolfa Petr – 6
Šimčík Petr – 6

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

Střídání:

61. Barnet Antonín → Kunčar Ondřej
71. Tesák Lukáš → Šimčík Petr
86. Vlha David → Tesař Miloslav
88. Jánský Tomáš → Štolfa Petr
89. Hrušák Josef → Majda Stanislav

Trenér: Josef Hrušák ml.
Vedoucí mužstva: Zdeněk Novák
Po pěti prohraných zápasech jsme mohli opět vychutnat radost z vítězství. S 24 body tak
držíme již jedenáct kol solidní osmé místo tabulky, stále nám však několik bodů k jistotě
záchrany v okresním přeboru chybí.
Hned ve 2. minutě vyslal Šimčík mezi obránce Tesaře, ten obešel brankáře, z úhlu však
trefil pouze boční síť prázdné branky. Poté zkoušel štěstí Štolfa, střelu z vápna gólman
vyrazil na roh, stejně jako pokus Šimčíka. Ve 13. minutě Šimčík narazil Juřenovi, který ale
mířil těsně vedle. Až v 17. minutě po přihrávce Šimčíka se na vápně uvolnil Tesař a jeho
střela ke vzdálenější tyči skončila v síti – 1:0. Poté se dvakrát do zakončení dostal aktivní
Kunčar, jednou mířil těsně vedle, podruhé jeho ránu chytil gólman. Ve 38. minutě se ke
slovu dostal do té doby nevýrazný soupeř. Nákop za obranu skončil střetem Haráska
s útočníkem hostů, po kterém do prázdné brány Loukov vyrovnal na 1:1. Naštěstí jsme ještě
do poločasu šli opět do vedení. Po ose Majda – Tesař se míč ve skrumáži odrazil
k Šimčíkovi, jenž prostřelil brankáře – 2:1.
V úvodu druhé půle při nás stálo štěstí. Útočník Loukova směřoval sám na Haráska, jeho
střelu však z prázdné brány vykopl vracející se Kunčar. V 61. minutě se do šance dostal
Tesař, obešel tři hráče, jeho střelu ale vyrazil brankář na roh. V 73. minutě unikl Tesák,
našel před bránu Juřenu, kterého ale gólman skvěle vychytal. V 78. minutě opět chybovala
obrana hostů, Bareš vybojoval míč pro Tesaře, který jej zblízka uklidil do brány – 3:1. V 81.
minutě soupeř vstřelil kontaktní branku, po ztrátě míče následoval rychlý protiútok, na nějž
jsme nestihli zareagovat 3:2. Loukov vycítil šanci, zatlačil nás a několikrát ohrozil našeho
brankáře. Ten naštěstí míč za svá záda již nepustil, a tak jsme cenné vítězství jsme uhájili.
V následujícím zápase v neděli 22. května od 16:30 hodin zajíždíme do Záříčí,
k poslednímu týmu tabulky.

