
Košetice 2-1 Kostelec

Datum: 08. 08. 2015

Soutěž: I.B třída

O tomto víkendu se rozběhla fotbalová 1.B třída a tak se za parného počasí, které
spíše vybízelo k lenošení u vody se zlatavým mokem po ruce než k honění se za
mičudou, vydal do bojů o mistrovské body i košetický A-tým. Prvním soupeřem
nám byl loňský nováček, mužstvo Kostelce. 

První poločas

Nástup do zápasu jsme měli vskutku famózní, jelikož již po půl minutě jsme vedli
1:0. Michal Dvořák vhodil rychlý aut, který Aleš Vejsada hlavou prodloužil
nabíhajícímu Tomáši Kadlecovi, který adresoval přihrávku před branku, kde míč
doskotačil až k volnému Pavlu Papežovi, který oslavil svůj návrat do košetického
dresu rychlou brankou. Hostům několik minut trvalo než se probrali, ale postupně
se začali osmělovat i oni a ještě před první pauzou na pití se dostali do velké šance.
Kostelecký kapitán poslal krásný pas za naši obranu nabíhajícímu útočníkovi, který
se pokoušel přehodit vyběhnuvšího Jíšu. Ten se ale natáhl a dokázal lob vytlačit nad
branku. Po návratu z občerstvovací přestávky se již hosté radovali. V 25. minutě po
chybné rozehrávce Martina Kosa šel sám na branku jeden z Kosteleckých, ten ještě
nesobecky přihrál před prázdnou branku svému kolegovi, pro nějž již nebyl problém
překonat přesouvajícího se Jíšu – 1:1. Hosté měli v této pasáži utkání více ze hry,
což vydrželo až do konce poločasu. Skóre však zůstalo stejné, tedy 1:1. 

Druhý poločas

Druhý poločas se nesl ve stejném duchu jako závěr dějství prvního, tedy za mírné
převahy hráčů Kostelce. Ti však naráželi na spolehlivou domácí obranu, která
vcelku bezpečně a bez problémů odolávala jejich obléhání. Za druhý poločas toho
vskutku není mnoho, co by stálo za zmínku. To nejdůležitější se pak stalo v 86.
minutě, kdy hosté rozjížděli jeden z dalších útoků na naši branku. Díky špatné
rozehrávce však o balon na půlící čáře přišli, čehož jsme beze zbytku využili, jelikož
se do samostatného úniku dostal Pavel Papež, který si dlouhou kličkou položil
kosteleckého brankáře a pak neomylně zavěsil – 2:1. Kostelečtí se snažili v
závěrečných minutách o tlak, avšak náš obraný val byl velmi dobře konsolidovaný,
díky čemuž jsme vedení udrželi až do samého konce utkání. 

Závěr

V utkání hraném ve velkém vedru jsme dokázali urvat vítězství, byť je třeba uznat,
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že hosté působili fotbalovějším dojmem a měli míč častěji v moci. Košetické obrana
však nepřipouštěla žádný větší vzruch před svou brankou, v útoku se nám pak
podařilo proměnit obě největší šance, což rozhodlo o našem vítězství. V hlasování
fanoušků o hráče zápasu zvítězil Pavel Papež s pěti hlasy, následovaný Leošem
Hanouskem se třemi a Janem Hanouskem se dvěma hlasy. Děkujeme fanouškům,
kteří si v horkém odpoledni našli čas a dorazili na zápas.

Góly
Pavel Papež 2x

Sestava
Jan Jíša, Martin Kos, Michal Dvořák, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Zdeněk Suk, Jan
Hanousek, Tomáš Vejsada, Tomáš Kadlec, Pavel Papež, Pavel Pospíchal

Střídali: Jiří Štyx ml., Jan Duffek
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