
Košetice 5-2 Štoky

Datum: 27. 09. 2014

Soutěž: I.B třída

V 8. kole I.B třídy dorazilo na půdu Košetic mužstvo Štok, které ještě v loňském
roce působilo o soutěž výše. Když k tomu přičteme fakt, že v dosavadním průběhu
soutěže okupovali Štoky čelní pozice, tak papírově byl favorit zápasu jasný. Nám se
však podařilo našeho dnešního soupeře udolat, i když výsledek může naznačovat,
že to bylo utkání jednoznačné, není tomu tak a zejména v úvodu druhého poločasu
byli Košetice zralé na ručník. 

První poločas

Utkání začalo pro Košetické nejlépe jak mohlo, když už ve 3. minutě otevřel skóre
zápasu Michal Fenár, který usměrnil hlavou míč do sítě po přesném centru Pavla
Papeže ze standartní situace a navázal na své dvou gólové vystoupení z minulého
kola. Bohužel Michal zápas nedohrál, když musel ve 20. minutě střídat pro zranění
zadního steheního svalu. Ve 30. minutě poslal Košetice do dvou gólového vedení 
Aleš Vejsada, který si pěknou pumelicí z 35 metrů z trestného kopu otevřel svůj
střelecký účet. Hosté byli brzkým inkasovaným gólem otřeseni a v prvním poločase
se dostali pouze do jedné šance, která však byla tutová. Balon ze závaru před
košetickou brankou se odrazil přímo k nohám jednoho z hráčů Štok přibližně 2
metry před naší brankou, avšak Jíša včasným vyběhnutím zmenšil zakončovateli
střelecký úhel a ten tak napálil míč pouze do něj. Do kabin se tedy šlo za stavu 2:0.

Druhý poločas

V hostující kabině se během poločasové přestávky zřejmě odehrála bouřka a létali
hromy, blesky, protože do druhého dějiství nastoupily Štoky jako vyměněné.
Zvýšily pohyb a dostaly domácí pod tlak, který brzy zúročily. Nejprve v 54. minutě
na 2:1 snížil štocký útočník, když mu Jíša svou chybou připravil velice snadnou
úlohu, kdy stačilo pouze poslat domácímu brankáři z rukavic vypadnuvší balon do
odkryté branky. Tím se hosté dostali na koně a domácí do útlumu, který ještě
prohloubil v 60. minutě vyrovávacím gólem jeden ze Štockých, který proměněnou
penaltou potrestal faul Tomáše Vejsady. O několik minut později mohlo být s
domácími ještě hůře, to když se do 100% šance dostal jeden z hostujících hráčů,
který se po přesné přihrávce od svého kolegy z týmu ocitl na penaltovém puntíku
zcela osamocen. Tentokrát se Jíša překonat nenechal, což se později ukázalo jako
klíčový moment utkání. V 66. minutě totiž zahrávali pokutový kop i domácí, když
míč přistál na ruce hostujícího obránce. Penatu bezpečně proměnil Aleš Vejsada a
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uzmul vedení opět pro Košetice. To dostalo domácí z letargie a srazilo sebevědomí
hostujících plejerů o kousek níže. Štoky se stále snažili, avšak košetická obrana
byla pevná a do ničeho hosty nepouštěla. V 80. minutě Aleš Vejsada zkompletoval
hattrick, když v samostatném úniku nasadil k hokejovém blafáku, kterým obešel
brankáře a zankončil do odkryté branky – 4:2. V 90. minutě pak uzavřel skóre
zápasu Vladimír Vlk, který lobem po centru Tomáše Bejčka překonal hostujícího
brankáře. 

Závěr

V Košeticích se hrálo utkání, které se muselo divákovi líbit. První poločas byl z
pohledu domácích velmi povedený, úvod druhého poločas však byl jako ze zlého
snu. Nechybělo mnoho a zápas mohl skončit úplně jinak. Košetičtí ze sebe naštěstí
dokázali setřást deku, kterou na ně hosté v úvodu druhého dějiství hodili a zejména
díky hattricku Aleše Vejsady si připsali velmi cenné tři body. Jedním z klíčových
aspektů naší výhry rovněž byla opět jako vždy vynikající podpora našich fanoušků,
kteří jsou pro nás oním pověstným 12. hráčem. Děkujeme. V rámci nové ankety
měli rovněž fanoušci možnost zvolit hráče zápasu. S velikým náskokem se hvězdou
utkání stal dnes tří gólový Aleš Vejsada.

Obrázky z tohoto zápasu si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Góly
Aleš Vejsada 3x, Michal Fenár, Vladimír Vlk

Sestava
Jan Jíša, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Michal Fenár, Petr Nováček, Tomáš Bejček,
Tomáš Vejsada, Vladimír Vlk, Lukáš Kubů, Pavel Papež, Ladislav Bureš

Střídali: Michal Dvořák, Zdeněk Suk
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