
Mírovka 2-0 Košetice

Datum: 26. 09. 2015

Soutěž: I.B třída

V 8. kole 1.B třídy se košetický A-tým vypravil na neoblíbené hřiště do Mírovky.
Mírovka se veze na vítězné vlně a je aktuálním lídrem soutěže. Nám se v této
sezóně zatím na hřištích soupeře moc nedaří, avšak i tak jsme odjížděli k utkání s
cílem bodovat. 

První poločas

Od začátku zápasu jsme hráli ze zajištěné obrany a byli domácím více než
vyrovnaným soupeřem. Hráči Mírovky drželi častěji balon na kopačkách, avšak o
první vzrušení před brankou některého z týmů se postaral Lukáš Kubů. Ten dostal
trochu prostoru ve vápně domácích, avšak mířil několik decimetrů nad. Mírovka
odpověděla tutovou šancí, kdy jeden z domácích předložil skákavý balon před
prázdnou branku svému spoluhráči, ten však mířil rovněž vedle. Michal Fenár pak
jen těsně nedosáhl na centr jednoho z našich ze strany. Po té nás domácí na
několik minut zamkli do našeho pokutového území při sérii rohových kopů. Tu jsme
však dokázali ubránit a tak vstříc poločasové přestávce odcházely oba týmy za
stavu 0:0. 

Druhý poločas

Úvod druhého dějství se nesl ve stejném duchu jako poločas první. V 55. minutě
však dokázali domácí poprvé udeřit. Slabší chvilku si v tu chvíli vybral košetický
brankář Jíša, který nepříliš prudkou, byť skákavou, střelu k tyči nezachytil a ta mu
tak prošla pod rukama až do sítě – 0:1. Nedlouho po vedoucím gólu Mírovka
přeskupila řady a začala hrát více zezadu. My naopak hru více otevřeli ve snaze
vyrovnat a díky tomu jsme dostali domácí pod tlak a vypracovali jsme si i řadu
šancí. Zbyšek Tržil se dostal za obranu Mírovky, avšak místo přihrávky před
prázdnou branku Vladimíru Vlkovi se pokusil zakončit a trefil pouze brankáře.
Zdeněk Suk sám před brankou bohužel špatně trefil míč a ten volným tempem
doskákal domácímu gólmanovi do náruče. Leoš Hanousek několika svým hlavičkám
z těžkých pozic nedokázal dát dostatečnou razanci a ty tak opět pouze lehce sebral
brankář Mírovky. Aleš Vejsada pak po krásné, dlouhé přihrávce z naší obrany
zbytečně zbrkle zakončoval, ačkoli nebyl ve vápně nikým tísněn. Domácí tak při
jednom svém brejku dokázali přidat druhou branku, když využili naší otevřené
obrany a jeden z útočníků domácích po kličce Jíšovi zavěsil do prázdné branky –
0:2. 

                                             1 / 2



Závěr

Bodovat se nám v Mírovce ani na třetí pokus nepodařilo(sezóna 2013/2015 1:6, 
sezóna 2014/2015 0:4). Ačkoli je Mírovka lídrem soutěže, rozhodně to na nějaké
body bylo a nebýt chyby košetického brankáře, zřejmě bychom si i minimálně bod
odvezli. Takto si však po dobrém výkonu, pokaženém neproměňováním šancí a
individuální chybou, připisujeme do tabulky ze zápasu venku opět nula bodů a
žádný vstřelený gól. Do Mírovky se s námi opět vydali naši fanoušci a za jejich
podporu a povzbuzování jim děkujeme.

Góly
 - 

Sestava
Jan Jíša, Zdeněk Suk, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Michal Fenár, Vladimír Vlk,
Lukáš Kubů, Tomáš Vejsada, Pavel Paťha, Zbyšek Tržil, Martin Sovka

Střídali: Tomáš Bejček, Michal Čermák
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