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V krásném areálu v Tisu bylo k vidění pohledné utkání, v němž jsme se po většinu
zápasu museli bránit domácí ofenzívě. I přesto tři body za vítězství bereme my.

Před vzájemným zápasem souboj druhého celku s prvním vyzněl výsledkově lépe
pro nás, a to díky výborným vstupům do obou poločasu a neschopnosti domácích
přetavit vytrvalou převahu ve vstřelení branky.
 Domácí se ujali aktivity hned od úvodního hvizdu a tak pro ně šokem skončil náš
vůbec první útok, který po akci Šouli a Kubů v naši vedoucí branku již ve třetí
minutě proměnil A. Vejsada. O několik minut později mohl naše vedení ještě zvýšit
Šoula, ale po individuální akci se slabou střelou neuspěl. Hráči Tisu se i přes
inkasovanou branku dále snažili kontrolovat hru a po odraženém balónu se
povedenou střelou z 20 metrů dočkali i vyrovnání. Další pokusy domácích pak
končily povětšinou mimo. My jsme v první půli hrozili spíše z rychlých útoků, ze
kterých jsme se hned několikrát dostali až do zakončení, další branku jsme ale také
nezaznamenali.
 Druhé dějství začalo prakticky stejně jako to první - ofenzívou domácích, kterou
ale nakrátko utnul náš rychlý útok a vstřelená branka. Tentokrát výkop Holana
prodloužil za obranu Kubů a Lhota si sám proti brankáři již vědel rady. Zbytek
poločasu se pak odehrával převážně na naší polovině. Museli jsme čelit
soustavnému domácímu tlaku, ze kterého jsme se jen obtížně a vždy jen na krátko
osvobozovali. Tis se několikrát dostal blízko vyrovnání, ale buď netrefoval branku
nebo si nevěděl rady s Holanem v naší brance. Stoprocentní tutovku jen pár minut
před koncem pak domácí útočník trestuhodně zazdil a mířil jen vedle.
 Utkání tak skončilo naší výhrou, ačkoli domácí by si alespoň bod za předvedený
výkon zasloužili.
 Nadále zůstáváme v čele tabulky, ale zaváhání v příštím duelu s třetí Lípou, který
se netradičně hraje až v neděli, nás o tuto pozici může připravit. 

  Fakta z utkání:

  Tis - Košetice 1:2 (1:1)

 Branky Košetic: A. Vejsada, Lhota 

 Sestava Košetic: Holan - Mazanec, Suk, T. Vejsada, J. Bejček - Sovka, A. Vejsada,
Kadlec (S. Bystričan), Šoula - Kubů. Lhota
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