7. kolo – 20. 9. 2015

Počenice-Tetětice – Chvalčov 5:2 (3:1)
33. a 38. Štolfa, 2. Tesák, 46. Šimčík, 65. Bareš – 13. Zmeškal (pen.), 55. Vaculík
Rozhodčí: Zbyněk Tříska, Chropyně
Diváci: 90

Zbořil Hynek – 4
Bareš Michal – 5

Harásek René – 5
Tesař Miloslav – 5
Cigánek Kamil – 4
Juřena Stanislav – 4
Hrušák Josef – 4

Tesák Lukáš – 5

Zbořil Vladimír – 4
Štolfa Petr – 5
Šimčík Petr – 4

Hodnocení 1-10 bodů, 1- nejhorší výkon, 10 – nejlepší výkon. Hráč musí odehrát alespoň 30 min.
Hodnocení: Novák Z., Barnet J., Hrušák J. st., Gröpl J., Hrušák J. ml., Foltýn M.

Střídání:

65. Klapil Michal → Cigánek Kamil
75. Jánský Tomáš → Hrušák Josef
85. Barnet Martin → Bareš Michal
87. Gröpl Jan → Šimčík Petr
89. Novák Zdeněk → Tesák Lukáš

Trenér: Josef Hrušák ml.
Vedoucí mužstva: Zdeněk Novák
Po debaklu v minulém týdnu na půdě vedoucího Mrlínku jsme potřebovali soupeře
z Chvalčova porazit, což se nám v průměrném utkání podařilo a posunuli jsme se tak na
deváté místo tabulky.
Hned ve 2. minutě se autové vhazování Vl. Zbořila odrazilo na šestnáctku k Tesákovi, který
se prosmýkl mezi obránci a střelou pod padajícím brankářem nás poslal do vedení. Soupeř
odpověděl rychlým protiútokem, po kterém v 10. minutě útočník z malého vápna přestřelil.
O tři minuty později však při míči za obranu došlo ke kontaktu hráče Chvalčova
s brankářem Haráskem, po kterém hosté z penalty vyrovnali. Náš tým se silným větrem
v zádech soupeře tlačil, po standardních situacích se neujaly střely Juřeny ani Cigánka a ve
30. minutě přešel Bareš přes tři hráče, vyzval Tesáka, jenž z vápna mířil mimo. Ve 32.
minutě Chvalčov zblízka v tutové šanci nastřelil hlavou tyč, o minutu později centroval do
vápna Štolfa, Tesák svým pohybem zmátl soupeřova brankáře a míč skončil v síti – 2:1. Na
3:1 zvýšil ve 38. minutě po rychlém protiútoku a přihrávce Hrušáka Štolfa, který sám před
brankářem skóroval střelou k tyči.
Vstup do druhé půle se nám vydařil. Po rozehře jsme vybojovali míč, Tesák posunul do
vápna na Šimčíka, jenž prostřelil brankáře a s pomocí tyče zvýšil na 4:1. V utkání plném
nepřesností hosté ve druhé půli hnaní větrem trávili více času na naší polovině. V 55.
minutě neuhlídal při rohu svého hráče Hrušák a ten snížil na 4:2. Vývoj zápasu jsme si ale
pohlídali. V 57. minutě centroval Tesák do vápna a Šimčík hlavou trefil břevno, o chvíli
později se podobně vedlo Tesákovi po přihrávce Hrušáka. V 65. minutě zabojoval Juřena,
míč se dostal k Barešovi, který z hranice penalty prostřelil gólmana a zvýšil na 5:2. Další
šanci měl Šimčík, po centru Hrušáka mířil zbízka do gólmana, na druhé straně zachraňoval
po soupeřově rohu s pomocí tyče Tesař. V 87. minutě centr Chvalčova skončil na břevně a
v 90. minutě se po centru Jánského neprosadil hlavou Novák.
V následujícím utkání zajíždíme v neděli 27. září do Loukova. Zápas se hraje v 15:00.

