
Košetice 2-0 Černovice

Datum: 17. 10. 2015

Soutěž: I.B třída

V 11. kole 1.B třídy jsme bojovali o prodloužení domácí neporazitelnosti v této
sezóně s neoblíbeným soupeřem z Černovic. Černovičtí během našeho působení v
1.B třídě v Košeticích ještě neprohráli, proto nás čekal těžký zápas. 

První poločas

Do utkání jsme vlétli s velkým elánem, od začátku jsme byli lepší a diktovali tempo
hry. Dařila se nám kombinace, pohybově jsme hosty rovněž předčili a díky tomu
přicházeli i šance. Jenže stále ne a ne se trefit do branky. Ve většině šancí jsme
vždy jen o chloupek minuli branku Černovic. Kdybychom do 30. minuty vedli 3:0,
nebylo by se čemu divit. Do první šance se dostal Zbyšek Tržil, který po centru ze
strany hlavou jen těsně minul pravou tyč černovické branky. O chvíli později vybídl
Pavel Papež ke skórování krásným centrem ze standartní situace Zdeňka Suka, ale
jeho hlavička šla těsně nad. Pavel Papež sám pak dostal prostor ve vápně hostů po
přistčení od jednoho z našich hráčů, avšak ani on nedokázal svou střelu vměstnat
mezi tyče. Vyústění naší převahy tak přišlo až v 31. minutě, kdy Pavel Paťha
nádhernou bombou od pravé lajny napálil poskakující míč na branku, ten se odrazil
od břevna a Zbyšek Tržil stál tam, kde měl a hlavou doklepl balon do sítě - 1:0.
Hosté z Černovic se dostali pouze do jedné šance, kdy rychlý brejk vyřešil hostující
záložník pěkným centrem na svého kolegu na opačné straně hřiště, ten předskočil
Jakuba Vlka a zjevil se sám před Jíšou. Zakončovatel se  pokoušel o lob, ten však
domácí brankář bez problému kryl. 

Druhý poločas

Do druhého poločasu jsme nastoupili dosti vlažně. Hosté byli v úvodních minutách
lepší a hned své převahy využili ke své největší šanci v zápase. Centr ze strany
doputoval k černovickému útočníkovi a vzhledem k liknavosti naší obrany v úvodu
druhého dějství skončilo jeho zakončení na břevně naší branky. Tato situace se
naštěstí ukázala jako dostatečný budíček a opět jsme se dostali do zápasu. Byť bylo
utkání vyrovnanější něž v první půli, byli jsme mírně lepším týmem. Definitivní
rozhodnutí přinesla 76. minuta, kdy míč po přiklepnutí Pavla Paťhy v těžké pozici
napálil Tomáš Vejsada přímo do horního rohu černovické branky - 2:0. Hosté si pak
vypracovali ještě jednu příležitost, kdy se podobně jako v prvním poločase dostali
až tváři v tvář Jíšovi, avšak ani tentokrát košetickému brankáři větší starosti
nepřidělali. 
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Závěr

V tomto zápase jsme byli vyjma úvodu druhého dějství lepším týmem, proto je
naše výhra zasloužená. Mohli jsme vyhrát i větším rozdílem, avšak vinou špatně
seřízených mířidel jsme více branek nepřidali. Zápasu přihlížela velice početná
skupina fanoušků, kteří vytvořili fantastickou atmosféru a jejich transparentové
choreo dodalo utkání příchuť prestižní prvoligové bitvy. Všem fanouškům proto
děkujeme. V hlasování fanoušků o hráče zápasu zvítězil Jan Jíša s osmi hlasy,
následovaný dvojicí Tomáš Vejsada, Pavel Papež se šesti hlasy.

Góly
Tomáš Vejsada, Zbyšek Tržil

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

Střídali: Michal Čermák, Martin Sovka
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