
Nečekané tři body z Nové Cerekve

Datum: 17. 09. 2007

B tým v tomto kole zajížděl ke svému utkání na hřiště do Nové Cerekve, která v
dosavadním průběhu soutěže ještě neprohrála.Mužstvo se muselo obejít bez svého
kapitána Štyxe, ale béčku v tomto kole vypomáhali Musil a Dvořák, který
nenastoupil v brance jako obvykle, ale hrál v poli.

V úvodu zápasu se dařilo hostům přehrávat domácí kombinační hrou. Ve 12. minutě
se se Košetice ujali vedení brankou náhradního kapitána Přibyla. Celá gólová akce
začala u Musila, který přesnou přihrávkou uvolnil Doležala, který zatáhl míč po
pravém křídle a přesným centrem našel na malém vápně Přibyla, který dorážkou
skóroval. Domácí odpověděli několika nebezpečnými akcemi, ze kterých se jim však
nepodařilo skórovat. Stejně tak hosté měli několik příležitostí skórovat (Klapka,
Dvořák), ale míč do branky se jim nepodařilo dopravit a tak se do šaten odcházelo
za jedno brankového vedení hostů.
Do druhé půle nastoupili hosté cílem hrát ze zabezpečené obrany a neinkasovat.
Domácí si vytvořili územní převahu a ohrožovali branku hostí především ze
standardních situací v okolí pokutového území, se kterými si ale obrana hostů
někdy i se štěstím poradila. Hosté ohrožovali branku domácích v druhém poločase
pouze sporadicky, přesto měl velkou příležitost k pojištění vedení Dvořák, který jen
těsně nedosáhl na střílený centr Musila.V nervózním závěru utkání se hosté ubránili
s vypětím všech sil závěrečnému tlaku domácích a po bojovném výkonu všech
hráčů v celém utkání odjížděli z Nové Cerekve se třemi body. Výborný výkon podal
zejména Musil, který pomohl mužstvu svým přehledem, přesnými přihrávkami a
nebezpečnými trestnými kopy. Už to začíná vypadat, že týmu nosí štěstí Dvořák,
neboť ve všech zápasech, v kterých nastoupil za náš B tým, tým zvítězil.

Fakta z utkání:
Nová Cerekev – Košetice B 0:1 (0:1)

Branky: 12. Přibyl

Sestava Košetice:  Duffek J. – Filípek, Mudra, Vodrážka, Duffek T. – Dvořák (80.
Most J.) Musil, Most Z., Doležal - Přibyl, Klapka P. (70.Urbánek)

Rozhodčí:  Matušík, Diváků:  40, ČK:  1:0
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