
Dvoubodová ztráta s Červenou Řečicí

Datum: 20. 08. 2007

V zápase nevalné úrovně nedokázal náš tým udolat bojovnou, ale nefotbalovou
Řečici.
Na košetickém trávníku se v neděli nehrál vůbec pohledný fotbal. Červená Řečice
zřejmě přijela s cílem uhrát bod za jakoukoli cenu a jimi předváděná hra tomu
odpovídala. O to smutnější je, že košetičtí hráči svou převahu nedokázali zúročit
gólově a vyprovodit tak svého soupeře s pořádným rancem.

Zpočátku mohla hrstka diváků sledovat velmi rozháranou podívanou. Ani jeden z
týmů nedokázal pořádně zakombinovat a k vidění byly spíše nepřesné přihrávky a
řada soubojů ve středu hřiště.
Bohužel si náš tým neodpustil zaváhání, a tak se Řečice dostala v 15. minutě po
brance Hovorky do vedení. Útočná snaha domácích slavila úspěch až v 35. minutě,
kdy po rychlém přechodu do útoku a chybě hostující obrany dotlačil míč do sítě
Lhota.
I přes značnou převahu se domácí ve druhém poločase již prosadit nedokázali.
Vypracovali si sice několik situací, které brankou skončit mohly, ale zakončení je i
nadále největší slabinou našeho týmu. Červená Řečice zahrozila pouze trestným
kopem Strnada, který ovšem skončil mimo Čechovu branku. Za druhý poločas
nevystřelila ani jednu přímou střelu na naši branku, pouze zdržovala, kouskovala
hru a urputně bránila remízu. Je smutné, že jí k tomu pomáhal i rozhodčí, který své
vystoupení s píšťalkou absolutně nezvládal. Těžko ale někoho, kdo pískat neumí, z
něčeho vinit.
Ponaučení do příštích utkání je proto jednoduché - vyvarovat se inkasování úvodní
branky a hlavně proměňovat šance. Pokud se dostaneme do vedení a přinutíme
soupeře k otevřené hře, troufám si tvrdit, že nezůstane u jediné branky v jeho
síti...

Fakta z utkání:
Košetice - Červená Řečice 1:1 (1:1)
Branky: Hovorka - Lhota
Sestava Košetic: Čech - Strakay, Mazanec, Bystričan, Vejsada - Sovka, Kadlec,
Suk, Musil (70. Bejček J) - Lhota, Vlk

Fotky z utkání
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