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Jak se již stalo tradicí uplynulých let, poslední den v roce patří v košetickém
fotbalovém oddíle tradičnímu silvestrovskému mači. Místo obvyklé košetické arény
se klání odehrálo na hřišti u místní základní školy, kde pro ti sobě nastoupilo
mužstvo „Mladých“ proti „Legendám“. V průběhu celého utkání prokazovala obě
mužstva, že vytříbenou techniku a bryskní fotbalové myšlení hráči neztratili ani
během vánočních svátků. Vcelku dle očekávání se tým „Mladých“ dostal do brzkého
dvougólového vedení. Nejprve takzvaně do šroubku rozebrali obranu „Legend“ Leoš
Hanousek s Tomášem Vejsadou a téměř vzápětí vyústil drtivý tří minutový tlak
mladíků ve druhý gól, tentokráte z kategorie vlastních. „Legendy“ se rozjížděly
pomaleji, avšak o to nebezpečnější byly jejich nájezdy a jen díky téměř
čarodějnickému umění strážce branky mladíků Jindřichu Štyxovi se po dlouhou
dobu skóre neměnilo. Nakonec však byla liknavost mladíků k bránění a
neproměňování šancí, které hatil famózním výkonem Vladimír Kos, potrestána a
„Legendy“ prokázali, že nejsou legendami pro nic za nic. Dokázaly totiž nepříznivý
vývoj a hrozící salvu posměšků z úst mladíků odvrátit a otočily skóre na 3:2 ve svůj
prospěch, o což se zasadili svými trefami Jiří Štyx, Petr Klapka. O třetím střelci z
řad „Legend“ bohužel fotbalové anály mlčí a proto bohužel zůstane v anonymitě.
Nakonec však „Mladí“ zažehnali hrozící blamáž a dokázali vyrovnat na konečných
3:3, když se trefil Ondřej Šada. Za stavu 3:3 skončil i první poločas, který i s
nastavením trval hodinu a čtvrt. Poločasová přestávka byla vyplněna požíváním
blahodárného rumu podávaného se stopovým množstvím horkého čaje. Po tomto
dopingovém stimulu se hráči obou týmu opět pustili fotbalového zápolení, které
bylo demokratickým hlasováním ukončeno po uplynutí čtvrt hodiny zbývající k
naplnění platných 90-ti minut. Zápas tedy skončil spravedlivou remízou, přičemž
šest vstřelených branek muselo jistě potěšit početnou ekipu fanoušků, kteří se
dostavili, aby shlédli toto dechberoucí utkání, které bylo dozajista důstojným
zakončením roku 2014 v podání košetického fotbalu. Přejme si jen, aby podobný
počet branek padal do sítí soupeřů i během roku 2015. 

Sestavy

„Legendy“: Vladimír Kos, Petr Strakay, Jiří Štyx, Patrik Filípek, Pavel Žáček, Petr
Klapka, Zdeněk Peclinovský, Michal Zídek „Mladí“: Jindřich Štyx, Martin Kos, Tomáš
Vejsada, Leoš Hanousek, Ondřej Zenáhlík, Jan Jíša, Ondřej Šáda  
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