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V dohrávce 11. kola se naše rezerva představila na půdě beznadějně posledního
AFK a díky výhře se posunula v tabulce o jednu příčku výše, na současnou 12.
pozici po podzimní části soutěže.

Ač to výsledkově nevypadá, na 3 body jsme se proti poslednímu týmu tabulky
velmi nadřeli. Zejména v prvním poločase nám hra nešla podle našich přestav. Sice
jsme útočili a kombinací jsme se dostávali i k šancím, ale bohužel nám tam góly
nepadaly. Lhota měl neuvěřitelnou smůlu nastřelil 2 břevna. Nakonec jsme šli do
kabin s jednobrankovým náskokem kdy jsme díky trefám Pospíchala a Lhoty vedli
1:2.
 Po změně stran přidal gól opět Lhota a místo toho, abychom přidali další gól zasáhl
rozhodčí a jakoby nechtěl aby snad domácí prohráli pískl dvě nesmyslné penalty
proti nám. První domácí tým proměnil, ale tu druhou naštěstí ne. Brankář Kos ji
chytil. To nás nakoplo a zlepšenou hrou přidal další gól po závaru v šestnátce Štyx.
A v 78. minutě se trefil opět Lhota, který se tím dotáhl gólově v tabulce střelců na
Tomana. Konec se už jen dohrával a my jsme uhráli důležité body. (J. Štyx)

 A pohledem diváka:

 Celé utkání mělo naše béčko převahu, vytvořilo si dobré střelecké příležitosti, z
kterých však využilo pouze minimum. Do vedení náš tým poslal Pospíchal, když
dorazil brankářem vyražený trestný kop Kadlece. Domácí ohrožovali naši branku
především střelbou z poza šestnáctky a jednou takovou dobře umístěnou střelou po
zemi vyrovnali. Před koncem prvního poločasu se nám podařilo jít opět do vedení
po obdobné situaci jako při prvním našem gólu pouze s tím rozdílem, že dorážku
proměnil Lhota. 
 Na začátku druhé půle jsme zvýšili vedení opět zásluhou Lhoty. Domácím se
podařilo snížit s přísně nařízené penalty. Na tuto branku odpověděl Štyx, když se
dokázal prosadit v závaru před brankou po rohovém kopu. Pátou branku vstřelil
Lhota a zkompletoval tak svůj hattrik. Domácí měli možnost korigovat výsledek z
další penalty, ale tu brankář Kos chytil. Navýšit skóre v prospěch béčka v závěru
odmítl brankář Kos, když rovněž neproměnil přísně nařízenou penaltu proti
domácím. (J. Duffek)
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 Branky Košetic: Lhota 3, Štyx, Pospíchal 

 Sestava Košetic B: Kos - Hrnčíř, Klapka P., Filípek, Bejček J., Pospíchal (20 Most
Z.), Kadlec, Štyx, Přibyl (72 Čermák), Lhota, Sovka 
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