
Vítězství ve finále poháru

Datum: 29. 05. 2008

Tuto středu se uskutečnilo finále poháru v Plačkově, kde naše mužstvo nastoupilo
proti obhájci poháru Červené Řečici. Naše mužstvo nastoupilo v kombinované
sestavě, z důvodu zranění hráčů nebo pracovních či studijních povinností. Naproti
tomu celek Červené Řečice nastoupil asi v nejsilnější možné sestavě.

Do zápasu vstoupili od začátku aktivněji hráči Červené Řečice, kteří svou důraznou
hrou dělali velké problémy našim hráčům. V úvodních třiceti minutách jsme
nedokázali najít zbraň na jejich hru, což bylo způsobeno i tím, že jsme se
přizpůsobili jejich hře a nakopávané balony se nám rychle vraceli zpět. V těchto
úvodních třiceti minutách si tým soupeře vytvořil několik slibných gólových
příležitostí, především po centrovaných míčích do vápna. Zhruba ve 35. minutě se
ujal vedení soupeř, když unikl Košetickým Obranec a s přehledem vstřelil vedoucí
branku soupeře. Tato branka jako by náš tým probudila a po zbytek první půle jsme
byli lepším týmem. Vyrovnat do poločasu mohl Lhota, ale jeho hlavičku po trestném
kopu odkopl do bezpečí obránce.
Do druhé půle nastupovalo naše mužstvo s odhodláním minimálně vyrovnat a
vynutit si přinejmenším pokutové kopy. Hned v úvod měl možnost zvýšit vedení
Řečice Obranec, ale z úhlu se mu skórovat nepodařilo. Od tohoto okamžiku jsme
začali dostávat utkání pod naší kontrolu, což korunoval vyrovnávacím gólem
Kadlec, když se trefil přímo z trestného kopu. I po tomto gólu, jsme hru
kontrolovali a po rohovém kopu, který zahrával Kadlec, se prosadil hlavou kapitán
Sovka. Soupeř v druhé půli hrozil pouze z trestných kopů, se kterými si však naše
obrana v druhé půli poradila. V nervózním závěru utkání došlo ke dvěma
vyloučením na naší straně, když červené karty dostali Kadlec a Vlk, ale i přesto tyto
vyloučení jsme jednogólové vedení uhájili a po závěrečném hvizdu jsme se mohli
společně s našimi fanoušky, kteří nám vytvořili výbornou atmosféru, radovat ze
zisku poháru.
Černou tečkou na utkání je vyloučení našich dvou hráčů, kteří nám určitě budou
velice chybět v nedělním domácím utkání proti vedoucímu celku okresního přeboru
Pelhřimovu „B“.

Fakta z utkání:

Červená Řečice - Košetice 1:2 (1:0)

Branky:  Obranec - Kadlec, Sovka

Sestava Červená Řečice: Jaroš – Dýnek P., Chvalkovský, Bečka, Rychecký
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–Nenadál M., Dýnek J., Pavelka, Gaupmann, - Smrčka, Obranec

Sestava Košetice: Duffek – Sovka, Zajíček, Mazanec, Filípek (70. Přibyl) –Vlk,
Mareš, Kadlec Bejček T., - Štyx, Lhota

Diváků:  100, ČK: 2:0 (88. Kadlec, 90.Vlk)

pro zvětšení obrázku klikni na náhled 
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