
Košetice 5-0 Nový Rychnov

Datum: 19. 09. 2015

Soutěž: I.B třída

V dalším utkání zavítal na košetickou půdu loni ještě A-třídní Nový Rychnov. Tomu
se po sestupu do 1.B třídy vůbec nedaří a s jedním bodem se krčí na posledním
místě tabulky. Papírově byl favorit utkání tedy jednoznačný, avšak řada zkušeností
z minulosti (namátkou například domácí utkání s Horní Cerekví v loňské sezóně)
nám velelo nic nepodcenit. 

První poločas

Od začátku utkání jsme byli lepší než Rychnovští, ti hráli ze zajištěné obrany a
spoléhali na rychlé brejky. Řada z nich byla nebezpečná, avšak košetická obrana je
nakonec dokázala vždy zpacifikovat, a tak se hosté dostali za celý poločas a vlastně
i celý zápas pouze k několika propagačním střelám doprostřed brány, se kterými
Jíša neměl problém. Naše první větší šance přišla přibližně po čtvrt hodině hry, kdy
se po centru Vladimíra Vlka z rohového kopu dostal k hlavičce Zbyšek Tržil. Jeho
zakončení však výborně zastavil brankář Rychnova. Netrvalo však dlouho přece
jsme se radovali. Ve 22. minutě se hlavou prosadil Zbyšek Tržil, který využil centr
nové košetické posily Luboše Nováka – 1:0. I nadále se pokračovalo za naší
převahy, avšak do konce poločasu jsme již skórovat nedokázali, byť šance jsme na
to měli. Hosty totiž několikrát zachránil od inkasované branky golman Císař. 

Druhý poločas

I ve druhém dějství jsme to byli my, kdo měl převahu. Zlom v utkání nastal po
hodině hry, kdy jsme v rozmezí tří minut dokázali vstřelit tři branky a srazili tak
hosty do kolen. V 60. minutě se dostal k míči propadnuvšímu po centru Pavla
Papeže několik metrů vedle penalty Pavel Paťha a nekompromisní ranou přesně k
tyči zvýšil na 2:0. Hosté z Rychnova si stihli sotva uvědomit, co se stalo a už dostali
další direkt, který jim v 61. minutě připravil Tomáš Vejsada. Košetický kapitán
využil drzého průniku Pavla Paťhy, jenž ze strany vnikl do pokutového území, zbavil
se tří protihráčů a pak naservíroval balon na zadní tyč. Tam Pavel Papež na kulatý
nesmysl ještě těsně nedosáhl, ale Tomáš již ano a bez problémů zavěsil – 3:0.
Čtyřminutovou kanonádu pak zakončil Pavel Papež, který v 63. minutě zužitkoval
rychlý brejk dvou našich na samotného hostujícího brankáře, když využil nezištné
přihrávky Luboše Nováka před prázdnou branku – 4:0. Utkání se po té už jen
dohrávalo, Rychnovští na jakékoli zdramatizování zápasu neměli a my se nikam
nehnali a v poklidu kombinovali. I tak jsme si vypracovali další šance, které opět
většinou pochytal rychnovský brankář. Tečku za utkáním napsal Pavel Papež, který
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v 90. minutě parádní bombou ze třiceti metrů s pomocí tyče nedal Císařovi v brance
Rychnova žádnou šanci- 5:0. 

Závěr

V tomto utkání jsme naprosto zaslouženě zvítězili, hosté se nedostali do jediné
vážnější šance, která by znamenala pro košetickou branku nějaké výraznější
nebezpečí. My naopak podali velmi dobrý kolektivní výkon, který jsme podpořili i
střelecky. Utkání mělo díky našim i hostujícím fanouškům výbornou atmosféru a my
tímto našim příznivcům děkujeme. V tradičním hlasování o hráče zápasu zvítězil s
11 hlasy Pavel Paťha, těsně za ním skončil s 10 hlasy Pavel Papež a na třetím místě
se se 4 hlasy umístil Jan Jíša.

Góly
Pavel Paťha, Tomáš Vejsada, Pavel Papež 2x, Zbyšek Tržil

Sestava
Jan Jíša, Zdeněk Suk, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Vladimír Vlk, Pavel Paťha,
Lukáš Kubů, Tomáš Vejsada, Pavel Papež, Luboš Novák, Zbyšek Tržil

Střídali: Jakub Vlk, Martin Sovka, Michal Fenár
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