
Košetice 3-1 Mírovka

Datum: 08. 11. 2014

Soutěž: I.B třída

V posledním podzimním zápase zavítalo na košetický pažit mužstvo Mírovky. V
Mírovce jsme tuto sezónu neslavně odstartovali (prohra 0:4), a tak jsme do zápasu
vstupovali s cílem odčinit nevalný výsledek ze zápasu s Černovicemi, oplatit hostům
čtyřbrankový příděl, který nám uštědřili na svém hřišti, a zároveň podzimní kolotoč
zápasu důstojně uzavřít. Všechny tyto cíle byly splněny a co víc fotbal, který se v
Košeticích hrál, musel diváka bavit. 

První poločas

Od začátku zápasu jsme měli mírně navrch a dokázali si vypracovávat i brankové
příležitosti, k naší smůle jsme je však trestuhodně zahazovali. Nejprve se ve 4.
minutě dostal do slibné šance Pavel Papež, jemuž zkazil radost výborným zákrokem
hostující brankář, na kterém jsme si vylámali v první půli zuby ještě několikrát.
Známé fotbalové pravidlo nedáš, dostaneš, se opět ukázalo v plném světle, když se
v podstatě z ničeho dostali hosté do vedení. Nevině vypadající rohový kop na
milimetry přesně přeletěl hlavu Pavla Papeže, po té se vrhl střemhlavě k zemi,
mistrně se vyhnul rukavicím košetického brankáře, od země si to ladným, plavým
skokem hodným mladé baletky namířil přímo k zadní tyči domácí branky, kde našel
zalíbení v hrudi hostujícího Vrby, od níž se dostal až do sítě – 0:1. Tato branka s
košetickými otřásla, avšak i tak jsme dokázali najít odpověď ještě do poločasu.
Nejprve se ve 37. minutě dostal ke střele z rohu velkého vápna Tomáš Bejček a
jeho pěkná pumelice jen těsně minula levou tyč hostující svatyně. Neboť hráči
Mírovky tohoto varování nedbali, ve 40. minutě už bylo vyrovnáno. Petr Bystričan
se velmi pěkně protáhl kolem brankové čáry do pokutového území, kde ho podrazil
jeden z hostujících obránců a pískal se pokutový kop. Aleš Vejsada zřejmě chtěl
zadrnkat nějakou líbeznou melodii na nervy domácích fandů, jelikož svoji střelu z
penalty poslal do tyče, od ní do nohou hostujícího brankáře, od kterých se míč
dostal opět k němu a tentokrát už měl Aleš mířidla seřízená správně – 1:1. 

Druhý poločas

I v druhém poločase jsme měli mírně navrch a v 50. minutě nás poslal do vedení 
Pavel Papež, který využil nezištné přihrávky Tomáše Bejčka před prázdnou branku
a bez větších potíží zavěsil – 2:1. Vypracovali jsme si ještě několik dalších
příležitostí, avšak naráželi jsme na velmi dobře chytajícího hostujícího čapáka jako
v případě Pavla Papeže nebo jsme netrefili balon těsně před brankovou čárou jako
tomu bylo v případě Leoše Hanouska. V 67. minutě jsme dokázali pokořit hostující
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obranu potřetí, když střelou na přední tyč zaskočil hostujícího brankáře Lukáš Kubů.
Mírovka se v závěrečných 20 minutách pokoušela o tlak, avšak spolehlivá košetická
obrana ji pustila pouze do jedné šance, o kterou se hosté sami připravili
postavením mimo hru. Zápas tedy skončil naším vítězstvím v poměru 3:1. 

Závěr

S podzimem jsme se tedy rozloučili vítězně a ve spolupráci s hráči Mírovky jsme
takřka 120 fanouškům, jak domácích, tak hostů, nabídli velmi pěknou podívanou,
okořeněnou čtyřmi góly a celou řadou šancí.

Hráčem zápasu byl fanoušky zvolen Leoš Hanousek, za nímž se umístili oba
brankáři se shodným počtem osmi hlasů – hostující Jiří Berky a domácí Jan Jíša.

Jak už se stalo pravidlem, naši fanoušci byli opět výborní a nejen za tento zápas,
ale za celou půl sezónu, jim patří veliký dík za jejich podporu. Děkujeme.

Fotky z utkání si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Góly
Aleš Vejsada, Pavel Papež, Lukáš Kubů

Sestava
Jan Jíša, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Jan Vodrážka, Petr Nováček, Tomáš Bejček,
Tomáš Vejsada, Jaroslav Červenka, Pavel Papež, Petr Bystričan, Lukáš Kubů

Střídali: Michal Dvořák, Pavel Paťha, Michal Čermák
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