
Jednoznačná výhra na hřišti kamenické rezervy

Datum: 26. 08. 2007

Košetičtí hráči konečně proměňovali své šance a bez problémů dokráčeli k vítězství.

Košetice předvedly doslova raketový vstup do utkání, když již ve druhé minutě
vedly 2:0. Hned první útočný výpad dokázal proměnit Lhota a minutu poté z
trestného kopu z 20 metrů vymetl pavučiny domácímu brankáři Vejsada. (Takovej
gól... musim se pochválit;-) Domácí s takovýmto vývojem jistě nepočítali, přesto se
dokázali vrátit do hry, míč drželi na svých kopačkách častěji než hosté, veškérá
jejich snaha ovšem končila před šestnáctkou Čechovy branky. Naopak každý útok
Košetic hrozil skončit brankou. Po rychlém brejku na 3:0 zvýšil Vlk, další
stoprocentní příležitosti prováhali Bejček a Mazanec.
Kamenice do druhého poločasu vystřídala 2 hráče a chtěla s utkáním ještě něco
udělat. Avšak znovu nezachytila úvodní minuty a po standardce poslal z voleje
odražený míč do sítě Vejsada. Zápas tak byl definitivně rozhodnut, Košetičtí s
přehledem kontrolovali hru, drželi domácí v dostatečné vzdálenosti od Čechovy
branky (domácí za celých 90 minut ani jednou nevystřelili mezi tři tyče!!), vyráželi
do nebezpečných protiútoků, z nichž skórovali ještě Bejček a podruhé také Lhota, a
v pohodě dovedli utkání k vítěznému konci.

V zápase se s košetickým dresem takřka po celý zbytek sezóny (možná až na 1-2
kola v létě) rozloučil Tomáš Vejsada (tedy já), kterého nyní čeká studium v Kodani.
Hlavním redaktorem stránek od nynějška bude Honza Duffek. (Já budu samozřejmě
stránky sledovat a v případě potřeby nápomocen.) Přeju Košeťákům, ať se jim daří
- béčko ať hraje bez sestupových starostí a áčko se drží co nejvýše.. a kdyby to
bylo na ten postup... :) Mnohé ukáže už následující utkání s Lukavcem... co
myslíte, jak dopadne? Můžete tipovat v komentářích k tomuto utkání.

Fakta z utkání:
Kamenice nad Lipou "B" - Košetice 0:6 (0:3)
Branky: Lhota 2, Vejsada 2, Vlk, Bejček J.
Sestava Košetic: Čech - Mazanec, Bystričan, Bejček J., Žáček (70. Zajíček)- Sovka,
Kadlec, Suk, Vejsada - Lhota, Vlk (65. Filípek)
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