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V 10. kole jsme zajížděli na neoblíbené hřiště do Budíkova, kde jsme chtěli konečně
naplno bodovat na hřišti soupeře, což by se nám povedlo v této sezóně poprvé. Na
zápase panovala vynikající atmosféra, ke které přispěly oba fanouškovské tábory. 

První poločas

Zápas byl od začátku vyrovnaný, hrálo se nahoru dolů. Do první větší šance se
dostal budíkovský Grant, který se ocitl po přetaženém centru ze standartní situace
zcela sám v košetickém vápně. Byť zakončoval z úhlu, jednalo se o velmi
nebezpečnou střelu, kterou Jíša dokázal nohou zastavit. My se dostali rovněž do
několika menších šancí, které však končily buď střelou vedle, nebo jsme zakončili
slabě a budíkovskému brankáři tak nepřidělali žádné větší starosti. Skóre se poprvé
měnilo ve 38. minutě, kdy velmi dobře zakombinovali Pavel Papež s Pavlem Paťhou.
Druhý jmenovaný přistrčil balon Zbyšku Tržilovi, ten přiťukl Lukáši Kubů, který
pěkným obstřelem nedal domácímu brankáři šanci – 0:1. Do poločasu se pak již nic
zajímavého nestalo. 

Druhý poločas

Do druhé půle vstoupili lépe domácí, kteří nás zatlačili a mírně přehrávali. To vše
vyplynulo z toho, že jsme nedokázali podržet balon na polovině Budíkova, pouze
jsme odkopávali míče a nedařila se nám kombinace. Po několika nebezpečných
náznacích šancí ze strany domácích bylo v 64. minutě vyrovnáno. Budíkovský
Prokop skóroval přímo z rohového kopu, když velmi dobře trefeným míčem
znemožnil zasáhnout Pavlu Paťhovi na přední tyči, kterého míč těsně přelétl. Jíša v
brance se pak nestihl včas dostat od zadní tyče, aby zabránil cestě míče do sítě –
1:1. Domácí se však z vyrovnání neradovali dlouho, hned v 65. minutě nám vrátil
vedení Vladimír Vlk. Ten využil dobré práce Pavla Papeže a Zbyška Tržila na levé
straně hřiště, samostatnou akcí se dostal až tváří v tvář brankáři Budíkova, kterého
neomylně prostřelil – 1:2. O minutu později jsme zvýšili na 1:3, když Pavel Paťha
přesně zakončil rychlý brejk v podání Zbyška Tržila a přihrávajícího Tomáše
Vejsady. Domácí dál tlačili a dostali se k několika šancím, které naštěstí skončily
vedle košetické branky. Nejprve to byl Grant ze standartní situace těsně za
vápnem, která proletěla vedle Jíšovi branky. Ve druhém případě to byl Kavka, k
němuž se dostal naší obranou odvrácený balon. Jeho zakončení šlo opět těsně
vedle. Nám se pak podařilo vstřelit branku na 1:4, avšak ta nebyla kvůli ofsajdu
zakončujícího Zdeňka Suka uznána. Budíkovským se tak podařilo zadělat na drama.
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V 84. minutě překonal střelou přesně k tyči Jíšu domácí Čekan a snížil na 2:3.
Naštěstí jsme i na tuto branku dokázali odpovědět. V 88. minutě skóroval po
standartní situaci Zbyšek Tržil a dal tak výsledku konečnou podobu. 

Závěr

Na malém a nerovném hřišti v Budíkově jsme odehráli dobré utkání, ve kterém
jsme dokázali poprvé v této sezóně vyhrát na hřišti soupeře. Zápas nabídl pro
diváka velmi dobrou podívanou a o zajímavé momenty nebyla nouze. Fanoušků se
sešlo na utkání opravdu velká spousta a je třeba zdůraznit, že valná většina jich
přijela z Košetic, odkud jich přijel celý autobus. Nejen naši, ale i domácí fanoušci
pak vytvořili oběma týmům fantastickou atmosféru. My jsme rádi, že jsme naše
fanoušky svým výkonem nezklamali a mohli si tak s nimi užít dosažené vítězství. Za
famózní podporu a povzbuzování našim fanouškům děkujeme. 

Góly
Pavel Paťha, Lukáš Kubů, Vladimír Vlk, Zbyšek Tržil

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

Střídali: Tomáš Kadlec, Martin Sovka

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                             2 / 2

http://www.tcpdf.org

