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Soutěž: I.B třída

V dalším zápase I.B třídy se vydal náš A-tým do Tisu, kde jsme se v duelu sousedů
v tabulce utkali s místním týmem. Před zápasem byl mezi oběma týmy rozdíl dvou
bodů, přičemž v tabulce lépe postavenou skvadrou byli Košetičtí. V zápase, který
mnoho fotbalové krásy nenabídl jsme nakonec byli šťastnějším týmem a zvítězili
1:0. 

První poločas

Zápas byl od úvodních minut vyrovnaný a jednalo se především o boj mezi oběma
vápny, k jehož kvalitě rozhodně nijak nepřispělo tvrdé, vyprahlé hřiště, které místy
připravovalo hráčům obou týmů nemalá překvapení. V prvním poločase stojí za
zmínku v podstatě jen dvě situace, které znamenaly nějaké výraznější ohrožení
branky jednoho z týmů. V případě šance našeho týmu jsme se rovnou mohli
radovat z gólu, jelikož Aleš Vejsada se neohroženě pustil do vápna domácích, kde
se už už prosazoval mezi dvěma protihráči. Jeho snahu však uťal faul jednoho z
obránců Tisu, z čehož nemohlo vzniknout nic jiného než penalta. Tu sám faulovaný
s jistotou sobě vlastní proměnil a poslal nás do vedení 1:0. Pět minut před půlí se
dostali ke slovu i domácí. Po rohovém kopu zakončoval z rohu malého vápna jeden
z domácích, Jíša však byl na zemi včas a jeho tvrdou, přízemní střelu dokázal
vytěsnit mimo tři tyče. Do kabin jsme tedy odcházeli o ždibec veselejší my. 

Druhý poločas

Úvod druhého poločasu nabídl v podstatě stejnou podívanou jako půle první.
Domácí se však v průběhu druhého dějství dostávali do tlaku a častokrát jsme byli
nuceni k pouhým odkopům. Přestože to byli především domácí, kteří hrozili i my
jsme se dostali ve druhé půli k několika nadějným brejkům, které jsme bohužel
nedokázali dotáhnout do konce. Hráči Tisu si vypracovali několik velice slibných
příležitostí, avšak většinu rázně utnula velmi dobře fungující košetická defenziva.
Co pak nedokázala odvrátit naše obrana, zlikvidoval Jíša v naší brance, který se
vyznamenal zejména při dvou příležitostech, kdy se před ním zcela osamocen zjevil
hráč Tisu, avšak vždy trefil pouze dobře vyběhnuvšího košetického brankáře.
Domácí přes veškerou snahu vyrovnat nedokázali, a tak si z Tisu vezme velmi
cenné tři body za výhru 1:0. 

Závěr
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Zápas v Tisu měl spíše charakter klasického remízového zápasu, avšak my, na
rozdíl od domácích, jsme dokázali dostat míč do branky, tudíž v košetickém táboře
mohlo být po zápase veselo. Do Tisu s námi opět vyrazili naši fanoušci, kteří byli
opět fantastičtí a za jejich podporu jim děkujeme. Byť počet pravověrných
košetických fans nebyl nikterak závratný, dokázali své řady doplnit během zápasu,
kdy se jim podařilo několik domácích příznivců přetáhnout na naši stranu.

Góly
Aleš Vejsada

Sestava
Jan Jíša, Patrik Filípek, Zdeněk Suk, Leoš Hanousek, Michal Dvořák, Petr Nováček,
Ondřej Zenáhlík, Tomáš Vejsada, Aleš Vejsada, Pavel Paťha, Petr Bystričan

Střídali: Michal Čermák
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