
Košetice 0-2 Chotěboř B

Datum: 19. 04. 2015

Soutěž: I.B třída

V prvním jarním domácím zápase zavítala na košetický trávník rezerva Chotěboře.
Hosté se nacházeli před utkáním pouze o jedno místo před námi a v případě plného
bodového zisku jsme je mohli vystřídat na 6. místě tabulky. To se nám však
nepovedlo a s Chotěboří jsme po zásluze prohráli 0:2. 

První poločas

Po celou první půli byli hosté mírně lepším týmem, jelikož zdařileji kombinovali a
lépe se pohybovali. Naše obrana však veškeré chotěbořské výpady spolehlivě
likvidovala. Naši hráči se do kloudné kombinace dostávali o poznání sporadičtěji,
takže na náš účet nelze připsat rovněž žádnou vyloženou brankovou příležitost. Oba
týmy se pak několikrát dostaly ke střelbě ze střední vzdálenosti, ale jak my, tak
Chotěbořští pálili povětšinou vedle. Jelikož první dějství toho nabídlo opravdu
pramálo zajímavého, šlo se do kabin za bezbrankového stavu. 

Druhý poločas

Druhý poločas byl v podstatě obrazem půle první, avšak naneštěstí pro košetické
barvy, jeden rozdíl oproti úvodnímu dějství najít lze. A to konkrétně ten, že hráčům
Chotěboře se podařilo svou převahu vyjádřit i střelecky, na což jsme nedokázali
bohužel nedokázali nijak reagovat. První branka hostů padla po rohovém kopu, kdy
jeden z chotěbořských hlavičkářů s pomocí jemné teče Lukáše Kubů poslal míč
mimo dosah košetického brankáře – 0:1. O pár minut později pak kapituloval Jíša
podruhé, to když hosté zachytili naši špatnou rozehrávku na půli hřiště a jeden z
chotěbořských útočníků, prostřelil Jíšu, byť si při uvolnění přes Zdeňka Suka
přistrčil balon rukou – 0:2. Košetickým hráčům nelze upřít snaha, bohužel však
hostující hráči si počínali v obraně s naprostým přehledem a klidem a takřka do
ničeho nás nepustili. 

Závěr

První domácí zápas v jarní části I.B třídy se nám tedy příliš nevydařil. Hosté si však
svou výhru plně zasloužili, jelikož si udržovali takřka po celý zápas mírnou převahu
a do ničeho nás nepustili. Nám nezbývá než se pokusit přivést nějaké body příští
týden z Tisu a odčinit tak dnešní nezdar. Na závěr mi jen dovolte poděkovat našim
fanouškům, kteří zavítali na nedělní mač, za jejich podporu. V hlasování fanoušků o
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hráče zápasu zvítězil s počtem čtyř hlasů Agyei Kwadwo, za kterým se umístil se
třemi hlasy Zdeněk Suk. Na třetím místě pak se dvěma hlasy skončil Leoš
Hanousek.

Góly
 - 

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

Střídali: Tomáš Bejček
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