8. kolo – 27. 9. 2015

Loukov – Počenice-Tetětice 0:1 (0:0)
70. Tesák
Rozhodčí: Pavel Mucha, Divoky
Diváci: 250

Večerka Michal – 6
Vlha David – 6

Harásek René – 9
Tesař Miloslav – 6
Klapil Michal – 7
Juřena Stanislav – 7
Hrušák Josef – 7

Tesák Lukáš – 8

Zbořil Vladimír – 6
Štolfa Petr – 7
Šimčík Petr – 8

Hodnocení 1-10 bodů, 1- nejhorší výkon, 10 – nejlepší výkon. Hráč musí odehrát alespoň 30 min.
Hodnocení: Novák Z., Barnet M., Barnet A.

Střídání:

66. Cigánek Kamil → Vlha David
89. Barnet Martin → Hrušák Josef

Trenér: Josef Hrušák ml.
Vedoucí mužstva: Zdeněk Novák
Až na výpadek v konci zápasu jsme odehráli jedno z nejlepších utkání podzimu, poprvé
v sezóně jsme neinkasovali a vypracovali jsme si šance na vstřelení více než jedné branky.
Bohužel jsme se v závěru nechali soupeřem zatlačit a vítězství jsme uhájili hlavně díky
neprostupné defenzívě a brankáři Haráskovi.
Od počátku jsme to byli překvapivě my, kdo diktoval tempo hry. Byli jsme častěji na
soupeřově polovině a dostávali jsme se k zakončení, i když střely Tesáka a Klapila v první
desetiminutovce mířily nad bránu. Gólovou šanci měl ale Šimčík, který se po rohu Štolfy a
přizvednutí Juřeny ocitl sám před brankářem, jeho pokus ale gólman se štěstím zlikvidoval.
V 11. minutě po patičce Tesáka napřáhl Hrušák, jeho střela proletěla těsně vedle tyče. V 17.
minutě si zopakoval spolupráci Juřena se Šimčíkem, druhý jmenovaný však nastřelil
brankáře. Loukov si za celý první poločas gólovou šanci nevytvořil, jeho nákopy
likvidovala naše obrana. Ve 37. minutě uvolnil Štolfa Hrušáka, ten předal Šimčíkovi do
strany, výborný brankář domácích včasným vyběhnutím Šimčíkovu střelu vyrazil a dorážka
Vlhy směrovala mimo. V závěru poločasu ještě přihrál Vlha do šestnáctky na mezi obránce
nabíhajícího Hrušáka, jeho slabou střelu ale gólman zlikvidoval.
Domácí se nedokázali prosadit ani na začátku druhé půle. Zahrozili sice hlavičkami po
rohových kopech a střelami ze střední vzdálenosti, Harásek je ale bez větších problémů
pochytal. My jsme měli šanci v 52. minutě Hrušákem, po zblokovaném centru Večerky však
mířil z vápna jen doprostřed brány. V 67. minutě navedl míč na střed Tesák, jeho
nebezpečná rána z 15 metrů skončila nad. Až v 70. minutě jsme zahrávali Štolfou rohový
kop, na přetažený centr si naskočil Tesák a hlavou o zem vstřelil jedinou branku zápasu.
Bohužel po tomto gólu jsme se příliš soustředili na bránění výsledku a dovolili domácím se
dostat se do hry. Nedokázali jsme vyvézt míč od vlastní šestnáctky, pomáhali jsme si
množstvím faulů, ze kterých resultovaly nebezpečné nákopy a rohové kopy. Navíc několik
našich hráčů hrálo pod hrozbou druhé žluté karty a několikrát hrozilo, že někdo z nich půjde
předčasně pod sprchy. Klíčový zákrok předvedl Harásek v 80. minutě, kdy střelu po
rohovém kopu vytáhl ze šibenice. Se štěstím jsme tak cennou výhru uhájili.
V dalším kole netradičně v sobotu 3.10. od 15:00 na domácím hřišti hostíme tým Záříčí.

