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Datum: 06. 06. 2015

Soutěž: I.B třída

V posledním domácím utkání sezóny 2014/2015 v rámci 1.B třídy jsme změřili své
síly s mužstvem Horní Cerekve. Hosté jsou již jistým sestupujícím, takže se
papírově jedno o zápas, který byl ideální ke zlomení série čtyř proher v řadě. To se
však nestalo, naopak naše negativní série bez vítězství se protáhla na již pět
zápasů. 

První poločas

Od začátku utkání jsme měli více ze hry, avšak hostující obrana pracovala velmi
spolehlivě a tak jsme se do šancí dostávali pouze obtížně. Když už jsme se do
nadějné příležitosti dostali, zradila nás mizerně provedená finální přihrávka nebo
jsme narazili na dobře a hlavně včas se vrátivší obranný val hostů. Hráči Horní
Cerekve se k výraznějšímu ohrožení naší branky během první půle prakticky
nedostali. 

Druhý poločas

V druhém dějství jsme byli opět lepším týmem, avšak naše naprostá nemohoucnost
proměnit i ty nejvyloženější nás jako už po několikáté stála zápas. Ale pojďme
popořadě. Skóre otevřel Leoš Hanousek, který využil v 60. minutě přesný centr z
rohového kopu – 1:0. O několik minut později mohlo být ještě veseleji. V
samostatném úniku tváří v tvář brankáři selhal Martin Sovka, který se tak dlouho
rozmýšlel, kam balon uklidit až ho doběhl jeden z hostujících obránců a střelu
zablokoval. V 71. minutě pak bylo vyrovnáno. U míče směřujícího do košetického
vápna byl o chloupek rychleji než Jíša hostující Havel, balon si šikovně posunul do
strany a košetický brankář už pouze fauloval. Nařízenou penaltu ten samý hráč
bezpečně proměnil – 1:1. My i nadále pokračovali ve festivalu nevyužitých
příležitostí. Nejprve opět Martin Sovka z nadějné pozice přestřelil, byť se jednalo o
složitý kop. V asi největší šanci závěrečné čtvrt hodinovky nedokázal skórovat
Lukáš Kubů, který se první kličkou ve vápně hostů dostal do výhodné palebné
pozice, avšak zanedlouho u něj bylo klubko protihráčů, ze kterého už nebylo možné
zakončit. Přišel tak zákonitý trest za naši liknavost v zakončení. V 90. minutě se po
sérii odrazů dostal k míči těsně za malým vápnem hostující Serbus, který
nekompromisní střelou rozhodl o vítězství Horní Cerekve. 

Závěr
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Závěr sezóny je v podání košetických hráčů opravdu mizerný. Bohužel pro nás
ztrácíme zápasy, které bychom v případě proměňování šancí bez problémů vyhráli.
Nezbývá než v posledním kole urvat vítězství v Černovicích, abychom sezónu
zakončili důstojně. Opět děkujeme fanouškům, kteří na nás i přes nepříznivé
výsledky nezanevřeli a stále nás podporují. Poslední hlasování o hráče domácího
zápasu vyhrál i celkový vítěz této ankety Leoš Hanousek.

Góly
Leoš Hanousek

Sestava
Jan Jíša, Martin Kos, Leoš Hanousek, Michal Fenár, Zdeněk Suk, Aleš Vejsada,
Martin Sovka, Tomáš Vejsada, Ondřej Šáda, Lukáš Kubů, Martin Lhota

Střídali: Jan Duffek
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