
Lučice 0-1 Košetice

Datum: 29. 03. 2015

Soutěž: I.B třída

K prvnímu měření sil v rámci jarní odvetné části I.B třídy zajížděli košetičtí hráči na
půdu Lučice. Domácí fotbalisté okupovali po podzimu předposlední příčku, díky
čemuž se mohlo zdát, že by nás měl čekat jeden ze snadnějších zápasů. Lučičtí
však rozhodně neprodali svou kůži lacino a tak byť jsme si odvezli tři body, bylo to
jen za výhru 1:0. Za Košetice poprvé nastoupil Agyei Kwadwo, který u nás bude
působit v rámci střídavého startu ze Sokola Hořepník. 

První poločas

Od počátku utkání jsme měli mírně navrch, protože jsme, navzdory malému hřišti,
lépe kombinovali a byli pohyblivější. Hra domácích vycházela ze zajištěné obrany,
ze které se hráči Lučice pouštěli vpřed zejména za pomoci nakopávaných míčů,
které naše obrana dokázala většinou zpacifikovat. Když už se Lučičtí přes náš
obraný val dostali, většinou z nadějných pozic buď nezakončili vůbec nebo minuli
košetickou branku. Největší šancí domácích v prvním poločas byl volný přímý kop
zahrávaný těsně za vápnem, střela se však mezi tyče nevešla. Košetičtí naproti
tomu byli o poznání nebezpečnější. Slušnou šanci Agyei Kwadwa zablokovali domácí
zadáci, pumelici Aleše Vejsady nadvakrát ztlumil lučický brankář. Několikrát rovněž
jen těsně nedosáhl na centrovaný míč ze standartní situace Leoš Hanousek. Do
kabin se šlo tedy za stavu 0:0. 

Druhý poločas

Druhý poločas jsme naši převahu ještě mírně zvýšili, bohužel pro nás z toho
neresultovala v úvodu druhého dějství žádná šance. Domácí ohrozili Jíšu v brance
Košetic za druhý poločas vlastně pouze jednou, to když zakončoval z úhlu tvrdou
střelou jeden z domácích záložníků, Jíša však stál na svém místě. Druhý poločas na
několik minut přerušilo nešťastné, nikým nezaviněné zranění jednoho z hráčů
Lučice, kterého s podezřením na přetržené vazy v koleni, musela odvézt do
nemocnice sanitka. Když se opět začalo hrát, byli to naši hráči, kteří si vypracovali
řadu gólových šancí. Agyei Kwadwo nejprve pěknou křižnou ranou z rohu velkého
vápna jen těsně minul domácí branku. Pavla Paťhu vychytal domácí brankář, který
fantastickým zákrokem zchladil i již notně slavícího Lukáše Kubů. Nakonec jsme
však dokázali míč do branky dostat, to když se prosadil Petr Bystričan, který využil
nezištnou přihrávku Pavla Paťhy a střelou pod padajícím gólmanem poslal Košetice
do vedení. Domácí se snažili o vyrovnání, avšak naše obrana fungovala naprosto
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spolehlivě a navíc se nám dařilo držet balon na polovině Lučice, což znemožňovalo
domácím pokusy o jakýkoli závěrečný tlak. 

Závěr

V tomto zápase jsme si připsali důležité tři body, čímž jsme Lučici oplatili domácí
porážku z podzimu a navíc se nám podařilo dobře vykročit do jarní části soutěže.
Výhra to byla asi zasloužená, byť skvělý domácí brankář byl dlouhou dobu proti. Na
závěr bych jen rád za oddíl TJ Sokol Košetice popřál vážně zraněnému hráči Lučice
brzké uzdravení a rychlý návrat na zelené trávníky.

Góly
Petr Bystričan

Sestava
Jan Jíša, Petr Nováček, Leoš Hanousek, Zdeněk Suk, Aleš Vejsada, Vladimír Vlk,
Tomáš Vejsada, Lukáš Kubů, Pavel Paťha, Agyei Kwadwo, Petr Bystričan

Střídali: Martin Kos
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