9. kolo – 4. 10. 2015

Počenice-Tetětice – Záříčí 6:0 (1:0)
58. a 64. Šimčík, 83. a 89. Cigánek, 30. Štolfa, 47. Tesák
Rozhodčí: Josef Hušek, Morkovice
Diváci: 100

Večerka Michal – 5
Vlha David – 3

Harásek René – 6
Tesař Miloslav – 5
Cigánek Kamil – 5
Juřena Stanislav – 6
Štolfa Petr – 5

Tesák Lukáš – 4

Zbořil Hynek – 5
Bareš Michal – 5
Šimčík Petr – 6

Hodnocení 1-10 bodů, 1- nejhorší výkon, 10 – nejlepší výkon. Hráč musí odehrát alespoň 30 min.
Hodnocení: Hrušák J. ml., Štolfa P. st., Spáčil A., Barnet J., Hrabal J.

Střídání:

46. Jánský Tomáš 5 → Vlha David
62. Gröpl Jan → Bareš Michal
68. Barnet Martin → Večerka Michal
75. Hrušák Josef → Štolfa Petr
80. Novák Zdeněk → Šimčík Petr

Trenér: Josef Hrušák ml.
Vedoucí mužstva: Zdeněk Novák
Přestože jsme v první půli předvedli hodně rozpačitý výkon, oslabený soupeř nám
vzdorovat nedokázal. Štolfovu gólovou trefu jsme po poločase dokázali o pět branek
navýšit, v posledních pěti utkáních jsme čtyřikrát vyhráli a posunuli jsme se na sedmé místo
tabulky.
V prvním poločase jsme se bohužel přizpůsobili soupeři a hra bez pohybu, kombinace a
myšlenky příliš diváky nenadchla. Přesto jsme si vytvořili proti Záříčí, které přijelo bez
několika opor, dostatek velkých šancí. V 8. minutě po autu H. Zbořila se cpal do šance
Šimčík, o dvě minuty později po centru Šimčíka nastřelil Bareš tyč. Hosté zahrozili v 18.
minutě, jejich ospalý styl ukolébal naši obranu a po přečíslení osamocený hráč zblízka
přestřelil naši bránu. Ve 30. minutě zatáhl Štolfa míč do vápna, zablokovaná přihrávka se
odrazila zpět a Štolfa prudkou ranou prostřelil brankáře Záříčí – 1:0. Těsně před poločasem
mohl zvýšit po rohu Vlhy Večerka, mířil však těsně vedle.
Druhá půle nám vyšla lépe. Ve 47. minutě střílel Štolfa a odražený míč Tesák levačkou
poslal přesně k tyči – 2:0. V 51. minutě po nákopu H. Zbořila směřoval sám na bránu
Šimčík, jeho střela ale skončila vysoko nad. Dvě minuty nato nebyl úspěšný ani Tesák, po
přihrávce Juřeny mířil zblízka do brankáře. V 58. minutě vyslal Jánský na zteč Šimčíka, ten
z úhlu prostřelil brankáře a zvýšil na 3:0. Soupeři na odpor nezbývaly síly, vytvářeli jsme si
další šance a v 64. minutě Juřena přeloboval obranu na Šimčíka, jenž střelou na bližší tyč
vstřelil čtvrtou branku utkání. V 71. minutě se do ojedinělé šance dostalo Záříčí, po
dlouhém autu a závaru ve vápně nastřeli hosté tyč. V 78. minutě se ocitli sami před
brankářem Hrušák s Tesákem, šanci ale promarnili. Až v 83. minutě Tesák nezištně přihrál
Cigánkovi, který zvýšil na 5:0. Stejně nezištně po chybě brankáře vyzval ke skórování
Cigánka Juřena v 89. minutě a náš kapitán pečetil na konečných 6:0.
V desátém kole hrajeme opět na domácím hřišti, v neděli 11. října od 14:30 přivítáme
v tabulce druhé Němčice.

