
Košetice 2-4 Pacov

Datum: 26. 07. 2015

Soutěž: Pohár

První zápas, který košetický A-tým v letní pauze před začátkem sezóny 2015/2016
odehrál, by se dal označit téměř jako ostrý. V rámci 1. kola Poháru Krajského
fotbalového svazu jsme se střetli s mužstvem z nedalekého Pacova. Vítěz tohoto
malého derby by se v dalším kole utkal s Chotěboří, která se pohybuje na špičce
Krajského přeboru Vysočiny, což byla motivace sama o sobě. 

První poločas

První poločas pro nás však začal jako z hororu, jelikož už po několika minutách hry
to bylo 0:2 ve prospěch Pacovských. Nejprve jsme ve 2. minutě nepohlídali dlouhý
nákop, který se dostal až k Tomáši Kabíčkovi a ten tváří v tvář překonal Jíšu
poprvé. V 6. minutě se po dlouhém nákopu a prohraném souboji ve středu naší
obrany dostal do úniku Petr Stejskal a Jíša lovil balon ze své sítě podruhé. Po této
ledové sprše jsme se oklepávali pomalu. Naše hra šla postupně nahoru, začínali
jsme lépe kombinovat, dostali jsme se do několika šancí. Dokonce jsme i vstřelili
branku, ta však pro ofsajd neplatila. A tak to byli opět hosté, kteří skórovali. Po
faulu na jednoho z pacovských hráčů se ke standartní situaci postavil Petr Stejskal,
který svým centrem hledal některého ze svých spoluhráčů ve vápně. Pro
centrovaný míč si šel i košetický brankář, do kterého, těsně před tím, než balon
chytil, tělem strčil jeden z Pacovských. Díky tomu balon propadl rukavicemi
domácího gólmana a proskákal až do branky – 0:3. Do kabin jsme tedy šli za velmi
nepříznivého stavu. 

Druhý poločas

Ve druhém poločase jsme se chtěli pokusit o malý zázrak a výsledek zvrátit.
Pacovští pod dojmem vedení polevili, naopak my přidali na nasazení a agresivitě,
což začalo dělat hostům problémy. Netrvalo dlouho a dokázali jsme snížit, po centru
se hlavou prosadil Leoš Hanousek. Tato branka nám vlila energii do žil, díky čemuž
hosté místy nevěděli, kam dřív skočit. Na rozdíl jediné branky snížil Aleš Vejsada, to
když využil podobného postrčení brankáře, které předcházelo třetímu pacovskému
gólu. Vyrovnání pak vyselo ve vzduchu, v největší šanci bohužel pro nás selhal Aleš
Vejsada, který se ocitl zcela sám na soupeřově malém vápně, leč trefil pouze
brankáře. Hosté pak dokázali v 85. minutě přidat čtvrtou a zároveň rozhodující
branku, to když se zcela sám na našem vápně zjevil Michal Miskai a křižnou ranou
nedal Jíšovi šanci. 
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Závěr

Do druhého kola Poháru KFS se tedy podívá Pacov. Je nutno uznat, že zvítězil asi
zaslouženě, byť my jsme svoji kůži rozhodně neprodali lacino a zejména ve druhé
půli jsme hostům místy zle zatápěli. Děkujeme fanouškům za fantastickou kulisu a
podporu v celém utkání.

Góly
Leoš Hanousek, Aleš Vejsada

Sestava
Jan Jíša, Martin Kos, Leoš Hanousek, Zdeněk Suk, Vladimír Vlk, Jan Hanousek,
Pavel Paťha, Tomáš Vejsada, Pavel Machovec, Petr Bystričan, Aleš Vejsada

Střídali: Ondřej Šáda, Tomáš Kadlec
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