26. kolo – 19. 6. 2016

Počenice-Tetětice – Holešov B 6:2 (3:1)
28., 63., 82. Tesař, 16. a 48. Štolfa, 4. Hrušák – 1. Janalík, 75. Pumprla
Rozhodčí: Vlastimil Skyba, Bystřice p. H.
Diváci: 80

Zbořil Vladimír – 5
Vlha David – 4

Harásek René – 8
Cigánek Kamil – 5
Klapil Michal – 5
Kunčar Ondřej – 6
Hrušák Josef – 6

Tesař Miloslav – 7

Barnet Antonín – 5
Štolfa Petr – 7
Šimčík Petr – 6

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

Střídání:

71. Gröpl Jan → Barnet Antonín
82. Novák Zdeněk → Tesař Miloslav

Trenér: Josef Hrušák ml.
Vedoucí mužstva: Zdeněk Novák
Bezstarostně hrané utkání se spoustou šancí na obou stranách bylo pro diváky velmi
atraktivní. Soupeř neproměnil dvě penalty, další příležitosti zlikvidoval Harásek a i na naší
straně zůstalo mnoho šancí nevyužitých.
Opět nám chvíli trvalo, než jsme se dostali do tempa. Krátce po rozehře jsme nebyli důrazní
v defenzívě a po centru z levé strany Holešov ranou pod břevno skóroval. Ve 4. minutě jsme
vyrovnali, Tesař uvolnil mezi obránci Hrušáka a ten ve skluzu poslal míč k tyči – 1:1. O dvě
minuty později musel zlikvidovat Harásek nájezd útočníka, na druhé straně po uniků
Šimčíka se Tesařovi nepodařilo přehodit brankáře. V 11. minutě se po hlavičce Zbořila ocitl
před brankářem Vlha, neuspěl, stejně jako hosté při prudké střele z vápna, která rozezvučela
tyč. V 16. minutě vyslal Tesař do úniku Štolfu a ten nás pravačkou k tyči poslal do vedení –
2:1. Ve 20. minutě po chybě obrany obešel soupeřův útočník i Haráska, naštěstí střela mířila
vedle. Ve 28. minutě po narážečce Tesaře se Šimčíkem zvýšil Tesař do prázdné brány na
3:1. Poté se uvolnil přes dva hráče Štolfa, jeho pokus ale mířil mimo bránu.
Druhý poločas jsme začali hodně vlažně, naštěstí jsme brzy srazili soupeře do kolen. Ve 48.
minutě předvedl Štolfa sprint přes celé hřiště, centr vrátil do vápna Vlha a Štolfa na druhý
pokus brankáře prostřelil – 4:1. Obrana hostů byla poměrně zranitelná, bohužel jsme
nedokázali několik našich nadějných protiútoků využít. Holešov měl možnost po faulu
Klapila v 60. minutě zahrávat pokutový kop, střela však mířila nad naší bránu. Vzápětí
jejich defenzíva chybovala a Tesař se sám před brankářem nemýlil – 5:1. Po další chybě
jejich obrany šel sám na brankáře Šimčík, neproměnil a následoval pokutový kop hostů č. 2,
neboť Klapil zahrál ve vápně rukou. Penaltu výborný Harásek zlikvidoval. Přesto se
Holešov dočkal, soupeřův útočník zanedlouho prostřelil Haráska přízemní ranou z úhlu.
V 82. minutě se dostal do úniku Vlha, nezištně nahrál Tesařovi, jenž zblízka pečetil skóre
utkání na 6:2.
Poslední kolo okresního přeboru jsme před domácími diváky zvládli a s konečným osmým
místem tabulky panuje v našem týmu spokojenost. Proto se můžeme směle dívat do příští
sezóny.

