
Tvrdá lekce od jistého šampiona Poutník ligy

Datum: 02. 06. 2008

V neděli se košetický A tým utkal na hořepnickém hřišti s celkem Pelhřimova B a
černý víkend našich pokračoval i v tomto zápase.

Sestava A týmu byla oslabená o několik hráčů základní sestavy, takže museli
vypomoci hráči B týmu. Už od prvního hvizdu do píšťalky rozhodčího bylo vidět,
kam asi bude hra postupně směřovat. První poločas se hrál celkem slušný fotbal.
Více ze hry měli Pelhřimovští a dokázali z toho vytěžit první gól utkání, když se
výstavní střelou prosadil jejich kapitán. 
 Po přestávce naši borci poněkud polevili, hra se jim vůbec nedařila, z čehož
samozřejmě těžil Pelhřimov. Během prvních patnácti minut druhého poločasu přidal
další dva góly a to srazilo domácí na kolena. Jejich zájem o hru se poněkud vytratil,
utkání znervóznělo a domácí do konce utkání ještě dvakrát inkasovali. Nezbývá než
uznale uznat, že tentokrát jsme na Pelhřimov opravdu neměli. 

  Fakta z utkání:

  Košetice – Pelhřimov B 0:5 (0:1)

  Branky: Hovorka 2, Kmoch , Novák L. 2

  Sestava Košetic: Kos L. - Filípek (Klapka T.), Zajíček, Mazanec, Příhonský L. -
Bejček J., Suk, Sovka, Kadlec - Štyx, Příhonský T. 
 Sestava Pelhřimova: Dvořák – Goldman, Heřmánek, Blažek M., Nenadál – Kmoch,
Zabloudil, Hovorka, Podhrázký – Novák L., Blažek J. (46. Hejda R.)

  Komentář z webu FK Pelhřimov 
  Rezerva měla problémy se sestavou (Čmucha, Hrnčíř s „A“,) a tak v základu
nastoupil do útočné řady na hřišti v Hořepníku, kde mají momentálně domácí azyl
košetičtí hráči, dlouholetý matador Pelhřimova Josef Blažek. Zahrál si tak v jednom
týmu se svým mladším synem Markem. Duel se první půli nesl v duchu souboje L.
Nováka a domácího brankáře Kose. Náš útočník zahazoval jednu šanci za druhou a
při strážci domácí svatyně stál velký kus brankářského štěstí. Když už byl
překonán, chytala za něj tyč nebo obránci. Teprve až ve 28. min se radovali
hostující hráči, když po Zabloudilově přistrčení, Hovorka nedal střelou do šibenice
za hranicí velkého vápna brankaři Kosovi žádnou šanci. Domácí tým měl pouze
jednu šanci ve 38. min., kdy po rohovém kopu a závaru nastřelili tyč a poté
reklamovali, že míč přešel brankovou čáru, ale rozhodčí Jůn, který byl blízko, jejich
protesty rezolutně zamítl. Ještě ve 40. min po solu a následně v 41 min. měl L.
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Novák na noze dvě tutovky, Kos ho opět vychytal. Do druhého poločasu nastoupil
za J. Blažka jediný hráč na střídání R. Hejda a hned po rozehrání a následné zteči L.
Novák mířil opět nepřesně. Minutu nato po centru zprava se už nemýlil a stanovil
na 2 : 0. V 51. min. po přihrávce Nováka zkušeně dával Hovorka podél brankáře na
3 : 0. V 59. min Kmoch po individuální šanci už hosty definitivně uklidnil. Mladící
převzali plně kontrolu nad utkáním a jen jejich nepřesnost a zbrklost zabránila
tomu, aby padaly další branky. Závěr zápasu ozdobil parádičkou Kmoch, když
Novák vybojoval míč a náš hráč lišácky svým druhým golem přeloboval vysunutého
brankáře. Domácí je třeba pochválit za snahu a slušnou hru, fotbalově ale na náš
tým nestačili.
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