
Štoky 1-1 Košetice

Datum: 13. 09. 2015

Soutěž: I.B třída

V dalším kole 1.B třídy jsme zajížděli na neoblíbenou půdu do Štok. V minulé
sezóně jsme právě v tomto zápase odstartovali sérii proher, která se s námi táhla
až do konce soutěže. Rozhodně tedy bylo co napravovat. 

První poločas

V první půli se nám hra dařila, byli jsme lepší než domácí. Ti zřejmě kvůli silnému
větru spoléhali na rychlé protiútoky, ze kterých několikrát zahrozili. Skóre se měnilo
v 19. minutě, kdy z rohu velkého vápna Tomáš Bejček nádhernou ranou trefil tyč,
od které se balon odrazil zpět před branku, kde se nejlépe zorientoval Zbyšek Tržil
a poslal nás do vedení. I nadále jsme byli lepším týmem a dostali se do několika
dalších šancí, Zbyšek Tržil dvakrát z těžkých pozic přestřelil a pěknou ránu Tomáše
Vejsady zpoza vápna kryl domácí brankář. Štoky se ze svých protiútoků k přímému
ohrožení branky většinou nedostali, avšak mnohokrát vybojovali standartní situaci
okolo našeho vápna nebo roh. Téměř každý z těchto pokusů pak byl velice
nebezpečný. Jednou zachránilo Jíšu břevno, několikrát šla zakončení jen těsně
vedle. 

Druhý poločas

Druhý poločas už nám zdaleka tolik nevyšel jako ten první. Domácí začali být lepší
a dostávali se do tlaku. My naopak kazili i jednoduché balony, začali nakopávat
míče, což byla jen voda na domácí mlýn. Nepřidal tomu ani pan rozhodčí, který
řadu zákroků na naše hráče pouštěl, za to téměř každý souboj někoho z našich s
hráčem Štoků bez milosti trestal. Vrcholem tohoto jednání byla 69. minuta, kdy se
pískala penalta pro domácí. Ze vzájemně se  držícího útočníka Štok s Tomášem
Kadlecem "vymyslel" pan sudí pokutový kop, který domácí kapitán s jistou
proměnil, i když Jíša vystihl směr jeho střely. I nadále byli domácí lepší, avšak
žádnou vyloženou šanci si nevypracovali. Naopak naši borci měli dvě tutové šance,
bohužel v obou jsme zklamali. Nejprve Zbyšek Tržil sám před brankářem trefil
pouze nohu domácího golmana. Ten těsně před koncem vychytal i Pavla Papeže. V
90. minutě pak ještě došlo k velké strkanici, kterou odstartoval úder loktem
štockého kapitána do obličeje Lukáš Kubů. Po té už se to několik minut jen mlelo,
strkalo a mlátilo. Domácí kapitán obdržel červenou kartu, stejně tak náš Tomáš
Kadlec. 

Závěr
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Ve Štokách jsme odehráli v podstatě podobné utkání jako minulou sezónu, pouze s
tím rozdílem, že tentokrát vezeme alespoň bod, mimochodem první z venku v této
sezóně. První půle byla v našem podání velmi dobrá, bohužel se nám podařilo
vstřelit pouze jednu branku. Druhá půle nám pak vůbec nevyšla, domácí byli lepší a
remíza je zřejmě zasloužená, ačkoli jsme i my v druhém dějství šance měli.
Nicméně je třeba poznamenat, že k remíze domácím dopomohl nesmyslnou
penaltou rozhodčí. Takovýchto zákroků je ve vápně celá řada na obou stranách,
pokud by se měl každý pískat, nic jiného by se během zápasu nedělalo. Do Štok s
námi vyrazila velice početná skupina fanoušků, kteří byli po celý zápas slyšet a
podporovali nás. Děkujeme.

Góly
Zbyšek Tržil

Sestava
Jan Jíša, Zdeněk Suk, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Tomáš Kadlec, Pavel Paťha,
Lukáš Kubů, Tomáš Vejsada, Tomáš Bejček, Pavel Papež, Zbyšek Tržil

Střídali: Není známo.
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