
Košetice 2-4 Ledeč nad Sázavou

Datum: 16. 05. 2015

Soutěž: I.B třída

V dalším domácím zápase jsme na domácím hřišti přivítali suverénního lídra
soutěže z Ledče nad Sázavou. Přestože oběma týmům v podstatě o nic nešlo,
jelikož o postupu Ledečských nikdo nepochybuje a naše mužstvo se pohybuje v
klidném středu tabulky, hrálo se místy zbytečně nervózní utkání, ve kterém padla
červená karta na každé straně, ale na druhou stranu i spousta branek. 

První poločas

Od počátku zápasu bylo jasné, kdo bude častěji u balonu a kdo bude diktovat
tempo hry. Hosté potvrzovali svou kvalitu a většina dění se odehrávala na naší
polovině. Po dlouhou dobu to však byl pouze platonický tlak, ze kterého rezultovalo
pouze několik standartních situací, které jsme bezpečně odvrátili. Ve 25. minutě se
nechal naprosto nepochopitelně vyloučit ledečský Nepovím, který neudržel nervy na
uzdě a oplácel po jednom ze soubojů v našem vápně. Kdo by čekal, že hosté ztratí
svou převahu se šeredně mýlil. I nadále to byl lídr soutěže, který diktoval tempo
hry. Skóre se poprvé měnilo ve 37. minutě. To se z vápna pěknou pumelicí pod
břevno prosadil ledečský Šotola. Z naší strany toho mnoho zaznamenání-hodného
věru není, snad kromě šance Agyei Kwadwa, jehož střelu ze strany zneškodnil
hostující brankář. 

Druhý poločas

Druhý poločas ještě ani pořádně nezačal a již se červenalo i na naší straně. Byť
trošku nevině, dostal Zdeněk Suk druhou žlutou kartu. Jednalo se o souboj, v němž
náš stoper přetlačil hostujícího hráče, který však zřejmě našel ve Zdeňkovi zalíbení
a sevřel ho v takřka romantickém objetí. Běžné projevy nelibosti nad počínáním
ledečského fotbalisty však nebyly Zdeňkovi nic platné a tak nezbylo než použít
trochy násilí. Bohužel pro nás právě toto a nic jiného z celé situace zaznamenal
asistent rozhodčího, z čehož vzešla zmiňovaná červená karta. Ledečtí byli i nadále
lepším týmem, byli jsme to ale my, komu se podařilo v 66. minutě vyrovnat.
Krásnou dlouhou přihrávku Aleše Vejsady poslal zkušeně do sítě Leoš Hanousek. Po
obdržené brance hosté přidali a za deset minut už opět vedli. Po rychlém kontru se
střelou do proti pohybu Jíši prosadil Turek. V 80. minutě bylo ještě hůře, to se sám
před Jíšou zjevil Trpišovský a opět nezaváhal – 1:3. Poslední patnáctiminutovka
nabídla opravdu strhující podívanou, jelikož v 85. minutě proměnil pokutový kop 
Aleš Vejsada a vykřesal pro nás jiskřičku naděje. Tu zadupal hluboko do země
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střídající Žemlička, který v 89. minutě vrátil Ledečským dvoubrankový náskok,
který vydržel až do závěrečného hvizdu. 

Závěr

V Košeticích se hrálo zajímavé utkání, které však bylo v určitých pasážích celkem
zbytečně nervózní, což dokazují dvě červené karty. Vítězství hostů z Ledče nad
Sázavou je však zasloužené. Ač se náš zápas hrál souběžně se semifinálovým
utkáním našich hokejistů na mistrovství světa, zavítala do košetického areálu řada
fanoušků, za jejichž podporu děkujeme. V hlasování o hráče utkání zvítězil s
počtem 9 hlasů Leoš Hanousek, následovaný Ledečským Martinem Trpišovským se
třemi hlasy a naším Vladimírem Vlkem se dvěma hlasy.

Góly
Leoš Hanousek, Aleš Vejsada

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

Střídali: Michal Čermák
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