
Košetice 5-0 Budíkov

Datum: 02. 05. 2015

Soutěž: I.B třída

Ve druhém jarním domácím zápase v rámci 1.B třídy se na hřišti v Košeticích
představilo mužstvo Budíkova. Utkání naši hráči vcelku jasně ovládli a zaslouženě
zvítězili. 

První poločas

Od začátku utkání jsme byli lepším týmem, lépe jsme kombinovali a hosty téměř do
ničeho nepouštěli, snad jen vyjma několika propagačních střel, které mířili buďto
vedle nebo s nimi neměl Jíša žádné starosti. Skóre zápasu se poprvé měnilo již ve
3. minutě, kdy košetický kapitán Tomáš Vejsada využil přesné přihrávky od Agyei
Kwadwa a těsně před budíkovským brankářem usměrnil míč do sítě – 1:0.
Postupem času jsme si vypracovávali i další vyložené šance, které se nám bohužel
nedařilo proměnit. Zejména šance Pavla Paťhy, Ondřeje Zenáhlíka a Lukáše Kubů
volaly po gólu. Je důležité zmínit, že řadu příležitostí nám zneškodnil velmi dobře
chytající hostující brankář. Ještě do poločasu jsme se přece jen dočkali další
branky. Opět to byl Agyei Kwadwo, který vytvořil šanci pro Lukáše Kubů, který se
tentokrát nemýlil a poslal kulatý nesmysl přesně za tyč – 2:0. 

Druhý poločas

Druhý poločas pro nás začal opět velmi dobře, ve 47. minutě se totiž prosadil Agyei
Kwadwo, který využil přihrávky od Ondřeje Zenáhlíka a rázem to bylo o tři góly.
Budíkovští se přece jen ve druhém dějství zlepšili a místy nás na několik minut
nepustili za polovinu hřiště. Nicméně košetická obrana a vlastně celý tým pracoval
směrem vzad velmi spolehlivě a tak se hosté dostali opět pouze k několika
propagačním pozdravům směrem k Jíšovi a do několika nedotažených náznaků
šancí. Konečnou podobu výsledku dal vystřídavší Patrik Filípek, který dvěma góly
mezi 82. a 83. minutou uzavřel na 5:0. Nejprve dorazil střelu Tomáše Bejčka a
napodruhé využil perfektní práce Aleše Vejsady a jeho přihrávku před prázdnou
branku bez problémů uklidil do sítě. 

Závěr

Za velmi pěkného počasí byl v Košeticích k vidění pohledný zápas, který jsme
vyhráli zaslouženě a vzhledem k počtu šancí nemuselo utkání skončit „jen“ u
pověstného „bůra“. Hostující brankář však více branek ve své síti nepřipustil. 
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Fanoušci opět vytvořili během zápasu výbornou kulisu a patří jim velký dík za jejich
neutuchající podporu. Hráčem zápasu byl fanoušky zvolen výborně hrající Agyei
Kwadwo, následovaný dvou gólovým Patrikem Filípkem a dvojicí Zdeněk Suk, Jan
Jíša.

Góly
Tomáš Vejsada, Lukáš Kubů, Agyei Kwadwo, Patrik Filípek 2x

Sestava
Jan Jíša, Aleš Vejsada, Zdeněk Suk, Leoš Hanousek, Vladimír Vlk, Pavel Paťha,
Tomáš Bejček, Tomáš Vejsada, Ondřej Zenáhlík, Lukáš Kubů, Agyei Kwadwo

Střídali: Patrik Filípek, Michal Fenár
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