
Košetice 0-3 Lučice

Datum: 16. 08. 2014

Soutěž: I.B třída

Po nevalném výkonu v prvním zápase sezóny se náš A-tým poprvé představil v
domácím prostředí. Na košetickou půdu zavítal tým Lučice, který nám udělil lekci z
produktivity a odvezl si z Košetic všechny tři body. 

První poločas

V podstatě celý první poločas se nesl ve znamení převahy našeho týmu, tuto
převahu jsme však nedokázali vyjádřit gólově, ač šancí jsme měli celou řadu. V té
asi největší selhal jindy spolehlivý Lukáš Kubů, který nedokázal usměrnit míč za
ležícího hostujícího brankáře a trefil pouze jeho ruku. I v dalších našich šancích
jsme si vedli podobně mizerně a tak zákonitě přišel trest. Lučičtí se sérií rychlých
narážeček i s trochou štěstí dostali až tváří v tvář Jíšovi, kterému nedali nejmenší
šanci zasáhnout – 0:1. I nadále se hrálo za naší převahy, kdy jsem měli celou řadu
příležitostí vstřelit branku, avšak v kontextu celého zápasu, i kdybychom hráli ještě
několik dní, gól bychom zřejmě i tak nevstřelili. Byli to tedy opět hosté, kteří udeřili.
Aleš Vejsada volil v těžké pozici riskantní přihrávku, kterou bohužel jeden z
hostujících hráčů vystihl, uvolnil svého parťáka na hrotu a ten se nemýlil – 0:2.
Tímto výsledkem skončil i první poločas. 

Druhý poločas

V druhém poločase jsme se pokoušeli výsledek alespoň korigovat. Snaha se
našemu týmu upřít nedá, avšak bohužel bez kýženého gólového efektu. Nutno
podotknout, že jsme v průběhu druhého poločasu postupně odcházeli i po fyzické
stránce, následkem čehož jsme se nedostali ani do žádné vážnější příležitosti, tudíž
hosté se nemuseli o výsledek nikterak strachovat. Výsledek zápasu pak hosté
pečetili dvě minuty před koncem. 

Závěrem

Oproti zápasu v Mírovce bylo na našem týmu vidět určité zlepšení, avšak na kolena
nás srazily zbytečné chyby v obraně a zejména pak neproměňování ani těch
nejvyloženějších šancí, kterých jsme v tom zápase měli bezpočet.

Góly
 - 
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Sestava
Jan Jíša, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Michal Dvořák, Petr Nováček, Tomáš
Bejček, Tomáš Kadlec, Tomáš Vejsada, Lukáš Kubů, Pavel Paťha, Jan Vodrážka

Střídali: Ondřej Šáda, Pavel Machovec
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