
FH Stará Hlína – Kunžak   2:0  (1:0) 

V sobotu 16.9. jsme přivítali ve svém druhém domácím zápase sezóny na našem trávníku družstvo 

z Kunžaku. Zápas byl pro nás velice důležitý, jelikož jsme do té doby nedokázali naplno bodovat a 

navíc jsme chtěli odčinit špatný výkon z minulého kola ve Stráži. 

Zápas začal poměrně v dobrém tempu, ale hra se odehrávala převážně mezi vápny. Na výraznější 

šanci se čekalo až do 32.minuty, kdy pohotovou bombu M.Šauera z 15-ti metrů bravůrně vyrazil 

hostující brankář na roh. Ve 38.minutě, kdy Stará Hlína měla malinko více ze hry, se domácí publikum 

radovalo poprvé. R. Chmátal si navedl balón na střed hřiště a krásnou střelou z 35-ti metrů překvapil 

kunžackého brankáře - 1:0. Stará Hlína byla nadále nebezpečnějším týmem a svou snahu mohla 

korunovat ve 45. minutě, ale rychlý kontr nedokázali domácí přetavit v další branku. Jelikož hostující 

celek žádnou výraznější šanci v 1.poločase neměl, šli domácí do kabiny se zaslouženým vedením 1:0. 

Do druhého poločasu vstoupili lépe hosté a domácí Stará Hlína si koledovala o vyrovnání. Kunžak však 

v 60.minutě svou největší šanci zahodil, když z 10-ti metrů zcela volný hostující hráč branku minul. 

Tato gólovka domácí hráče probrala a opět začali hrát. V 63.minutě po rychlém brejku běžel sám na 

branku V. Hadač, jehož lob přes brankáře skončil ke smůle domácích na tyči. Odražený míč následně 

dorážel Chmátal, ale hostující obránce dokázal míč na brankové čáře zblokovat. V 72. minutě se už 

domácí radovali podruhé. Na konci pěkné akce byl M. Pfeifer, který běžel sám na branku, udělal 

kličku brankáři a do prázdné branky zvýšil na 2:0. Hosté se dostávali do územního tlaku a snažili se 

s nepříznivým výsledkem něco udělat, ale jejich snaha končila na precizní obraně domácích. V 89. 

minutě mohl navýšit skóre J. Mašek, ale z nadějné pozice branku přestřelil. Domácí už si výsledek 

pohlídali a připsali si tak pro ně velmi důležité 3 body. 

 

Sestava: Rychlý – Jičínský, Novák, Makovička, Šauer P. (61. Vonka) – Šauer M., Hadač Vl., Mašek, 

Chmátal – Kadlec (83. Švanda), Šimkovský (56. Pfeifer M., 88. Marek) 
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