
Košetice 1-0 Herálec

Datum: 22. 08. 2015

Soutěž: I.B třída

Třetí kolo 1. B třídy svedlo dohromady ke vzájemnému souboji košetický A-tým a
nováčka z Herálce. Byť jsou Herálečtí v této sezóně nováčkem, nejsou to žádní
nazdárci. Vždyť ještě v sezóně 2011/2012 se jednalo o účastníka Krajského přeboru
Vysočiny. Pak ale díky třem sestupů v řadě následoval sešup až do Okresního
přeboru. Před letošní sezónou se však Herálec díky suverénnímu vítězství v
Okresním přeboru do krajských soutěží vrátil. 

První poločas

Hosté vstoupili do utkání aktivněji a měli tak míč častěji ve své moci. Nám naopak
chvíli trvalo, než jsme se dostali do zápasu. Jakmile se tak stalo, hrálo se víceméně
vyrovnané utkání, ve kterém jsme vycházeli ze zabezpečené obrany, zatímco hosté
sázeli na držení míče a postupnou kombinaci. Šancí se v prvním dějství zrodilo
poskrovnu, hosté ohrozili košetickou branku v podstatě jen ze standartních situací.
Ty však většinou končily zakončením vedle nebo byly odvráceny naší obranou.
Košetičtí si připsali pouze několik nedotažených brejků, rovněž pár nebezpečných
standartek, které končily podobným způsobem jako ty herálecké, a pěknou, křižnou
střelu Pavla Papeže, kterou hostující brankář zneškodnil. Do kabin se šlo tedy za
smírného stavu 0:0. 

Druhý poločas

Druhý poločas byl v podstatě obrazem toho prvního. Hosté měli více balon na
kopačkách, avšak k žádnému velkému ohrožení branky to nevedlo. Hrálo se tak
především mezi oběma vápny. Utkání rozhodla 80. minuta, kdy míč u středového
kruhu vybojoval Tomáš Vejsada a poslal ho uličkou do úniku Pavlu Papežovi. Ten si
balon navedl do vápna a křižnou ranou nedal heráleckému brankáři šanci zasáhnout
– 1:0. Vedení jsme si již do konce zápasu pohlídali a všechny body tak zůstali v
Košeticích. 

Závěr

Na košetickém hřišti se představilo mužstvo, které i době, kdy sestupovalo
soutěžemi, předvádělo kvalitní fotbal, což Herálec jednoznačně potvrdil. Utkání
mělo spíše charakter klasického remízového klání, avšak jediná branka byla
zaznamenána na našem kontě a to je důležité. Děkujeme fanouškům za výbornou
kulisu a podporu během celého utkání. V hlasování o hráče zápasu zvítězil střelec
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rozhodujícího gólu Pavel Papež (8 hlasů), před Tomášem Vejsadou (4 hlasy) a 
Jakubem Vlkem (3 hlasy)

Góly
Pavel Papež

Sestava
Jan Jíša, Michal Dvořák, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Jakub Vlk, Pavel Paťha,
Tomáš Bejček, Tomáš Vejsada, Tomáš Kadlec, Vladimír Vlk, Pavel Papež

Střídali: Zbyšek Tržil
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