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Na hřišti jednoho z předpokládaných aspirantů na postup jsme rozhodně nebyli
horším týmem, ačkoli alespoň remízu jsme zachránili až v předposlední minutě.

Celek Kožlí v úvodních dvou kolech zaznamenal dvě vítězství na půdě soupeřů a
začal tak potvrzovat předpoklady, že by v tabulce měl bojovat hodně vysoko,
možná až o postupové příčky. My jsme v úvodních kolech taktéž obstáli, když
venku jsme remizovali a doma zvítězili. Přesto bychom zřejmě před úvodním
hvidem byli i za bod rádi. 
 V samotném zápase ale Kožlí příliš kvality nepředvedlo. Ve své hře spíše spoléhalo
na dlouhé nakopávané míče na šikovné útočníky, do kombinace se ani moc
nepouštělo. V první půli se hrálo vyrovnaně a větší šance byli dokonce na naší
straně. Nejprve se sám před brankářem ocitl Kubů, ale menší zaváhání při
zpracování dalo domácímu bekovi možnost nebezpečí na poslední chíli uhasit.
Podruhé se po rohu a naší následné výborné kombinaci dostal k zakončení opět
Kubů, ale přestřelil. Škoda, že si ještě nevšiml zcela volného Fenára, který by z pár
metrů uklidil míč do prázdné branky. Domácí sice hrozili dlouhými míči a rychlými
útoky, ale žádnou tutovku Holan řešit nemusel.
 Ve druhé půli se zpočátku obraz hry nezměnil, bohužel ale domácím vyšla jedna
akce a i s pomocí tyčky se dostali do vedení. O pár minut později mohl srovnat T.
Vejsada, ale v těžké pozici mířil jen nad. V tu dobu se již tak vyhecované utkání
ještě přiostřilo a výsledkem bylo několik karet na obou stranách a po zbytečném
oplácení po odpískání faulu i jedna červená na domácí straně. V 15 minutové
početní výhodě jsme domácí zatlačili před jejich branku, ale k pořádnému
zakončení jsme se nedostali. Bod nám zachránil až Fenár, který si výborně naskočil
na roh A. Vejsady a minutu před uplynutím normální hrací doby srovnal skóre.
 Remíza je tak nakonec zřejmě spravedlivým vyústěním dění na trávníku. 

  Fakta z utkání:

  Kožlí - Košetice 1:1 (0:0)

  Branka Košetic: Fenár

 Sestava Košetic: Holan - Mazanec, Suk, Fenár, Kadlec (Filípek) - Šoula, T. Vejsada,
A. Vejsada, Vlk - P. Bystričan (S. Bystričan), Kubů 
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