
Košetice 1-4 Černovice

Datum: 02. 11. 2014

Soutěž: I.B třída

V předposledním domácím utkání podzimní části letošní sezóny zavítalo do Košetic
mužstvo Černovic. Pro nás se jednalo o poměrně neoblíbeného soupeře, jelikož
Černovičtí v rámci vzájemných soubojů v I.B třídě z Košetic ještě neodjížděli
poraženi. Tento fakt bude platit i po tomto zápase, jelikož ve značně kombinované
sestavě jsme byli po celé utkání horším týmem a zaslouženě prohráli. 

První poločas

I přes to, že Černovice byly v zápase lepší a aktivnější, byli jsme to my, kdo se ujal
vedení a to poměrně záhy po úvodním hvizdu. Odražený míč po rohu Zdeňka
Kubíčka se dostal na vápno k Pavlu Paťhovi, který nelenil, rychle si míč zpracoval a
pěkným volejem poslal balon do sítě. Žel, byl to v podstatě jediný světlý moment
Košetických v celém zápase. Hosté potřebovali na odpověď pouhých 6 minut, byť to
byla odpověď přinejmenším sporná, jelikož penalta, ze které dokázal Koller srovnat
na 1:1, byla nařízena dosti přísně. Zápas dále pokračoval za převahy Černovic,
které se ve 31. minutě dočkali další branky. Přízemní centr ze strany se dostal
těsně za malé vápno ke zcela osamoceným dvěma hostujícím plejerům, z nichž
první při zakončení promáchl, což se ukázalo jako nejlepší možné řešení pro
Černovice, jelikož zakončení by šlo pravděpodobně vysoko nad díky značnému
záklonu (ne)zakončujícího hráče. Míč se tak dostal k Růžičkovi, který střelou pod
víko nedal Jíšovi šanci. Do kabin se šlo za stavu 1:2. 

Druhý poločas

Jakýmkoli našim ambicím na vyrovnání, s nimiž jsme vstupovali do druhé půle, učil
hned zkraje přítrž opět Koller, který v 54. minutě proměnil i svůj druhý penaltový
souboj s domácím brankářem, byť se opět jednalo o pokutový kop z kategorie
hodně přísných. Od této chvíle hra Košetic již v podstatě neexistovala, veškeré naše
aktivity se smrskli vesměs na dlouhý nákop vpřed, o který se hostující obrana v
pohodě postarala a založila útok. Jakmile se pak dostal míč opět do naší moci, toto
kolečko se opakovalo zase od začátku. Hosté dokázali přidat ještě jednu branku, to
když zachytili mizernou rozehru z naší obrany, posunuli míč rychle vřed, kde ho Jíša
před dotírajícím Paclíkem vyrazil pouze na velké vápno. Tam si balon uzmul Kohout
a lobem přes marně se natahujícího domácího, v dnešním zápase spíše loviče než
chytače míčů, zasadil domácím poslední ránu. 

Závěr
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Možno namítat, že nebýt dvou přísných penalt, zápas by se vyvíjel jinak, avšak já si
troufnu tvrdit, že s výkonem, který jsme předvedli v tomto utkání, bychom nemohli
na remízu vůbec pomýšlet, natož pak mít zálusk na plný bodový zisk. Ne že by
Černovice předvedli bůhví jaký dech beroucí výkon, avšak na naši horko těžko
slátanou skvadru to bohatě stačilo. Nezbývá než se poučit z chyb a za týden v
posledním utkání podzimu, opět konaném na našem hřišti, obrat o body Mírovku.

Z hlasování fanoušků vyšel s velkou převahou jako hráč utkání Leoš Hanousek, na
druhém místě se umístil Tomáš Vejsada.

Opět bych rád poděkoval fanouškům, kteří se přišli podívat a celý zápas nás
povzbuzovali, i když tentokrát jsme jim mnoho radosti nedopřáli.

Góly
Pavel Paťha

Sestava
Jan Jíša, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Zdeněk Suk, Martin Kos, Ondřej Šáda,
Zdeněk Kubíček, Tomáš Vejsada, Petr Bystričan, Pavel Paťha, Michal Čermák

Střídali: Není známo.
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