
Štoky 3-2 Košetice

Datum: 09. 05. 2015

Soutěž: I.B třída

V dalším kole 1.B třídy zavítal košetický A-tým na půdu Štoků, kde chtěl potvrdit
dobrou formu z posledních zápasů. Bohužel však utkání se nám hrubě nepovedlo,
zejména střelecky, jelikož zvláště v první půli byli domácí zralí minimálně na
„bůra“. 

První poločas

První půle se odehrávala za naší převahy, kdy jsme si vypracovali celou řadu šancí.
Bohužel naše střelecká bilance byla v tomto zápase opravdu tristní. Zejména Agyei
Kwadwo dělal svou rychlostí a technikou obraně domácích velké potíže. Byl to právě
on, který se dostal po samostatné akci až tváří v tvář brankáři Štoků. Bohužel pro
nás trestuhodně selhal a svou střelu poslal několik decimetrů vedle tyče. I nadále
jsme byli lepším týmem a festival neproměněných šancí pokračoval. Michal Fenár
hlavou jen těsně nedosáhl na centr z rohového kopu, Vladimíru Vlkovi scházelo
několik centimetrů, aby na zadní tyči uklidil střílenou přihrávku Aleše Vejsady do
branky. V další velké šanci Agyei Kwadwo pouze nastřelil domácího golmana. První
šance Štoků v zápase by se dala rovněž zařadit do kategorie vyložená. Ze strany
vypálil nebezpečnou, křižnou střelu jeden z domácích, Jíša v naší brance však
dokázal zareagovat a nohou vytěsnil míč do bezpečí. Agyei Kwadwo byl při chuti,
avšak branky se dočkal až při své třetí šanci. Exotická posila našich řad si navedla
míč na střelu a ranou z vápna do horního rohu branky nedala brankáři Štoků šanci.
Vedení nám vydrželo pouze něco přes 3 minuty, jelikož se střelou ze skrumáže
prosadil jeden z domácích a upravil na poločasových 1:1. 

Druhý poločas

Do druhé půle přeskupili domácí řady a rázem jsme to s produkcí brankových
příležitostí měli mnohem těžší než v prvním dějství. Do první šance se dostali
domácí, když jeden ze štockých útočníků uháněl ze strany sám na Jíšu, dobře
postaveného košetického brankáře však nepřekonal. Na druhé straně jsme zahrozili
Tomášem Vejsadou, avšak ten ve složité pozici nedokázal usměrnit míč na branku.
Do vedení se tak dostali hráči Štoků, když využili nešťastného podklouznutí Zdeňka
Suka při centrovaném míči během rychlého protiútoku a tentokráte již Jíšu
prostřelili – 2:1. My se nadále snažili, bohužel však střely našich hráčů létaly buď
mimo nebo jsme trefili brankáře domácích. Ten nemusel ani nikterak zářit, jelikož
většinou v poklidu stál uprostřed branky a my ho i z těch nejjasnějších pozic
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prachsprostě trefili. A tak se opět potvrdila otřepaná fotbalová pravda – nedáš,
dostaneš – a my rázem prohrávali 3:1. Jíša s Michalem Fenárem se špatně dohodli
na společném postupu při zastavení útoku domácích, čehož bez skrupulí využil
štocký útočník a do prázdné branky zavěsil. My jsme se nezmohli na nic jiného než
jen na snížení v poslední minutě, kdy z trestného kopu těsně za vápnem Aleš
Vejsada dokázal konečně zamířit někam jinam než doprostřed branky – 3:2 pro
domácí. 

Závěr

Utkání, které jsme mohli rozhodnout během první půli a připsat si tak tři body,
jsme vlastní nemohoucností v koncovce dokázali prohrát. O reparát se můžeme
pokusit již tuto sobotu v utkání proti lídrovi soutěže z Ledče nad Sázavou.

Góly
Aleš Vejsada, Agyei Kwadwo

Sestava
Jan Jíša, Aleš Vejsada, Zdeněk Suk, Leoš Hanousek, Patrik Filípek, Ondřej Zenáhlík,
Tomáš Vejsada, Michal Fenár, Vladimír Vlk, Petr Bystričan, Agyei Kwadwo

Střídali: Michal Čermák
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