6. kolo – 13. 8. 2015

Mrlínek – Počenice-Tetětice 6:0 (1:0)
47. (pen.) a 77. Dostál, 60. a 90. Surý, 26. Vrubel, 75. Horák
Rozhodčí: Jan Zapletal, Holešov
Diváci: 170

Večerka Michal – 3
Bareš Michal – 3

Hrabal Jaromír – 5
Cigánek Kamil – 2
Klapil Michal – 3
Juřena Stanislav – 2
Hrušák Josef – 3

Tesák Lukáš – 3

Zbořil Vladimír – 2
Štolfa Petr – 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:

70. Jánský Tomáš → Hrušák Josef
80. Barnet Martin → Bareš Michal
82. Barnet Antonín → Šimčík Petr
86. Gröpl Jan → Zbořil Vladimír

Trenér: Josef Hrušák ml.
Vedoucí mužstva: Zdeněk Novák
S vedoucím týmem soutěže jsme drželi krok jen v prvním poločase, kdy jsme zahrávali
několik rohových kopů a vyslali jsme na bránu domácích několik nadějných střel. Ve druhé
půli jsme se nevyvarovali chyb v defenzívě, po kterých soupeř navýšil skóre až na půltucet
gólů.
Úvodních dvacet minut bylo vyrovnaných. Do první šance se sice dostali domácí, kteří v 6.
minutě nasměrovali svou střelu vedle Hrabalovi brány, poté ale vyzkoušel pozornost
soupeřova brankáře Klapil, Bareš a dvakrát Tesák. Ve 23. minutě se vyznamenal Hrabal,
který chytil nebezpečnou přízemní střelu, na druhé straně dorážka Hrušáka směřovala jen
těsně nad. Ve 26. minutě Vl. Zbořil ani Hrušák nedokázali odvrátit míč do bezpečí a soupeř
střelou zdálky do šibenice vstřelil úvodní branku zápasu. Domácí si na malém hřišti nedělali
starosti s komplikovanou rozehrávkou, spíše nakopávanými míči nacházeli hbité útočníky,
jejichž centry před bránu znamenaly velké nebezpečí. Ve 32. minutě při odvracení míče
nastřelil Cigánek vlastní břevno, další břevno zaznělo ve 40. minutě po rohovém kopu
Mrlínku. My jsme zahrozili hlavičkou Juřeny do brankáře, další roh Štolfy proletěl bez teče
malým vápnem.
Naděje na dobrý výsledek vzaly za své hned minutu po poločase, Juřena fauloval
v šestnáctce a domácí z penalty zvýšili na 2:0. Odpovědět jsme mohli Tesákem po přihrávce
Hrušáka, z šestnáctky však jen vyprášil rukavice brankáře Mrlínku. V 60. minutě jsme
zahrávali trestný kop, po rychlém brejku do otevřené obrany ale soupeř zvýšil na 3:0. Naše
rozložené mužstvo poté pustilo domácí do dalších šancí, naštěstí nás podržel brankář
Hrabal. My jsme zahrozili pouze střelou Šimčíka v 69. minutě, která směřovala nad břevno.
V 75. minutě po sporné ofsajdové situaci domácí postupovali ve dvou na Hrabala a vstřelili
čtvrtou branku, na 5:0 Mrlínek zvýšil po nákopu za obranu a střele k tyči. Dobrou šanci na
naší straně měl po přihrávce Tesáka Jánský, svůj pokus však nasměroval nad bránu. Účet
utkání uzavřela chyba Cigánka v 90. minutě, po níž soupeř stanovil na konečných 0:6.
V příštím zápase přivítáme na domácím hřišti v neděli 20. 9. od 15:30 celek Chvalčova.

