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Jelikož druhé jarní kolo bylo z důvodu nepřízně počasí odloženo, představili se
košetičtí fotbalisté stejně jako v kole prvním na hřišti soupeře, tentokráte jsme
cestovali do nedalekých Jiřic. V zápase, ve kterém jsme byli mírně fotbalovější, což
domácí vyvažovali bojovností, se zrodila zřejmě zasloužená remíza 1:1. 

První poločas

Úvod prvního poločasu byl zcela v naší režii, kdy jsme byli jasně lepší a nepouštěli
Jiřické takřka na naši polovinu. Z této převahy jsme vytěžili pouze několik náznaků
šancí, které buď končili nepřesnou finální přihrávkou, slabou střelou nebo si s nimi
domácí obrana poradila. Největší šancí úvodu zápasu byl průnik Lukáše Kubů, který
se střílenou přihrávkou před branku Jiřic snažil oslovit některého ze svých
spoluhráčů, nejblíže k usměrnění míče do domácí branky byl Leoš Hanousek,
kterému bohužel scházel k míči krok. Po té, co domácí zdárně přečkali tlak, začali i
oni vystrkovat drápky. Jeden z Jiřických nasměroval svou hlavičku dokonce do
břevna. Nakonec to však byli naši hráči, kdo se dostal do vedení. Aleš Vejsada
proměněným pokutovým kopem potrestal stažení Petra Bystričana ve vápně – 1:0.
Po vedoucí brance jakoby naše hra ztratila kvalitu, jelikož jsme si takřka nepřihráli.
Toho domácí využili a začali být mírně lepším týmem, za což byli odměněni v 37.
minutě, kdy se jeden z Jiřických útočníků dostal za naše obránce, posadil Jíšu na
zadek a do prázdné branky srovnal na poločasových 1:1. 

Druhý poločas

Ve druhém poločase už to byl spíše oboustranný boj než kdovíjaká fotbalová
podívaná. Šancí bylo na obou stranách poskrovnu, avšak o to byly příležitosti
nebezpečnější. Košetičtí zahrozili několika jedovatými střelami z dálky, s nimž si
domácí brankář poradil. Po jedné z těchto střel uklidil vyražený míč do branky Pavel
Paťha, bohužel pro nás však stál v ofsajdu. Domácí rovněž vyslali několik
nebezpečných střel, které buď Jíša kryl, nebo šli vedle. Největší šanci druhého
dějství mají na svědomí právě Jiřice. Autor první jiřické branky se dostal do
podobného zakončení jako na konci první půle, zkusil vyzrát na Jíšu stejným
způsobem, jaký předvedl, když vyrovnával na 1:1, avšak košetický brankář se
tentokráte nenechal oklamat, balon střelci rukou vypíchl a odklidil do bezpečí.
Závěrečné minuty toho nabídly již pramálo zajímavého, za zmínku stojí pouze
druhá žlutá karta, a tudíž karta červená, pro jednoho z domácích obránců za
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oplácení. 

Závěr

Pokud bychom po celý zápas drželi tempo a kvalitu z úvodu prvního poločasu, pak
bychom mohli pomýšlet na výhru, avšak to se nám nepodařilo, navíc jsme vcelku
zbytečně inkasovali branku na 1:1. Když pak přihlédneme k průběhu druhého
poločasu remíza je pro oba týmy asi zaslouženým vyústěním tohoto zápasu.

Góly
Aleš Vejsada

Sestava
Jan Jíša, Aleš Vejsada, Zdeněk Suk, Leoš Hanousek, Jan Vodrážka, Petr Nováček,
Pavel Paťha, Lukáš Kubů, Petr Bystričan, Martin Kos, Agyei Kwadwo

Střídali: Tomáš Vejsada, Ondřej Šáda
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