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K dalšímu mistrovskému utkání zajížděl náš A-tým na půdu Budíkova. V utkání
hraném před výbornou atmosférou, o kterou se starali jak domácí příznivci, tak naši
fanoušci, kterým patří velký dík za jejich podporu, jsme prohrávali již 2:0, avšak
dokázali vyrovnat a získat tak cenný bod z pro nás neoblíbeného budíkovského
pažitu. 

První poločas

Úvod zápasu nám vůbec nevyšel, jelikož již ve 3. minutě tečoval centr Granta ze
standartní situace do košetické sítě budíkovský ostrostřelec Kafka. Tato branka
poznamenala začátek zápasu a Budíkovští byli po několik následujících minut
aktivnějším týmem, leč jejich aktivita nebyla naštěstí vyjádřena střelecky. Košetičtí
postupně počali získávat půdu pod nohama, hra se vyrovnala a my začali být mírně
aktivnějším týmem. Hráči Budíkova však stále hrozili z rychlých brejků, které
hostující obrana dokázala vcelku úspěšně pacifikovat, byť někdy se štěstím. Naši
hráči se dostali i do několika slibných gólových šancí, v té největší Tomáš Vejsada
po přízemním centru z pravé strany bohužel pouze trefil nohy domácího gólmana. V
dalších šancích pak chyběl vždy ten pověstný poslední krok, abychom se dokázali
prosadit. Domácí naše šance zdárně přestáli a dokázali ještě do poločasu sami
podruhé udeřit, to když se po pěkné přihrávce mezi obránce prosadil opět Lukáš
Kafka. Do kabin se tedy šlo za pro nás nepříznivého stavu 0:2. 

Druhý poločas

Do druhého poločasu jsme nastoupili s odhodláním odvézt si minimálně bod z
budíkovského pažitu, avšak domácí dlouho spolehlivě bránili a do výrazných šancí
nás nepouštěli. Hra byla v této části zápasu vyrovnaná, hrálo se povětšinou mezi
vápny obou brankářů. První šanci ke skórování si vypracovali domácí, to když
oblouček za košetickou obranu dokázal Jíša v souboji se Smerekou vyrazit jen na
vápno, kde jeden z domácích borců pohotově dorážel, ale trefil pouze dobře se
znovu postavivšího Jíšu. Na tuto šanci jsme odpověděli krásným uvolněním Pavla
Paťhy, který si dobrým zpracováním vytvořil prostor ke střele a svojí pumelicí trefil
břevno budíkovské branky. Naštěstí pro Košetické za nedlouho již dokázali hostující
borci dopravit míč za brankovou čáru, to když Michal Fenár napřáhl z dobrých 35
metrů a jeho navštívenka zapadla přesně k pravé tyči – 2:1. O několik minut
později zachránila domácí branková konstrukce podruhé, když Tomáš Kadlec natáhl
ke střele z rohu velkého vápna a jeho střela doletěla opět na břevno, od nějž se
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odrazila dolů, k naší smůle však před brankovou čáru. A tak si musel vyrovnání vzít
na starost opět střelec dne v košetickém dresu Michal Fenár, který vysokým
centrovaným míčem takřka z půlky hřiště zaskočil domácího brankáře a přidal tak
druhý zářez na svou pažbu. Domácí odpověděli nebezpečným přímým kopem těsně
za vápnem, avšak s ním si Jíša poradil. Košetice nakonec mohli dokonce i vyhrát,
bohužel však pomeznímu rozhodčímu se instinktivní pohyb Lukáše Kubů, který
zřejmě stál v ofsajdu, k míči po hlavičce Pavla Paťhy zdál jako zapojení se do hry,
tudíž odmával postavení mimo hru. 

Závěr

V utkání na pro nás neoblíbeném budíkovském hřišti jsme se dokázali poprat s
poločasovým nepříznivým výsledkem a odvézt si cenný bod za remízu 2:2. K naší
smůle nás od vítězství dělilo třikrát několik centimetrů, avšak i domácí mohli při
troše štěstí dotáhnout některou ze svých šancí do zdárného konce, proto je remíza
asi zaslouženým rozuzlením zápasu. 

Napsali v Pelhřimovském deníku

Úvod okresního derby patřil domácím. Ve 3. minutě rozehrál trestný kop Grant a po
těči slavil gólový úspěch L. Kavka. Pak nebezpečně ale přece jen trochu nepřesně
hlavičkoval Páša, na druhé straně se při tutovce Košetic zaskvěl brankář M. Bláha.
Domácí se ještě do poločasu dočkali druhého úspěchu, po pěkné kombinační akci
skóroval opět L. Kavka. Po přestávce mohl zvýšit hlavičkující Smereka, ale nestalo
se. Pak převzaly iniciativu Košetice. To vyjádřil v 55. minutě z trestného kopu
Fenár. Hosté následně dvakrát nastřelili břevno a zaslouženého vyrovnání se
dočkali v 72. minutě, kdy po dalším trestném kopu slavil znovu Fenár. (zdroj:
Pelhřimovský deník, 22.9.2014)

Góly
Michal Fenár 2x

Sestava
Jan Jíša, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Michal Fenár, Michal Dvořák, Tomáš Kadlec,
Tomáš Vejsada, Lukáš Kubů, Vladimír Vlk, Ladislav Bureš, Pavel Paťha

Střídali: Martin Kos, Petr Bystričan
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