
Lípa 0-2 Košetice

Datum: 24. 10. 2015

Soutěž: I.B třída

Ve 12. kole 1.B třídy jsme zavítali na hřiště Lípy. Vědomi si bídné kvality tamějšího
hřiště, jsme očekávali těžký zápas s množstvím soubojů, což se nakonec i potvrdilo.

První poločas

Lépe do zápasu vstoupila Lípa, která se hned v samém úvodu dostala do šance.
Střílený přízemní centr do vápna špičkou kopačky dokázal usměrnit na branku
jeden z fotbalistů Lípy. Jíša však dokázal zareagovat a nohou balon vyrazil. Ve 12.
minutě se proti nám pískal pokutový kop, který zapříčinil zbytečným a spíše
nešťastným faulem Vladimír Vlk. Domácí exekutor však kopl penaltu mizerně a tak
ji Jíša dokázal vyrazit. Naštěstí ani z následné dorážky nedokázala Lípa dopravit
balon do sítě, byť byla celá branka odkrytá. Otřepané fotbalové pravidlo – nedáš,
dostaneš – tak opět zaúřadovalo a my se šťastně, ale přece dostali ve 14. minutě
do vedení. Po sérii odrazů od domácích hráčů snaživších se balon ve vápně
odkopnout se kulatý nesmysl dostal až těsně před brankovou čáru Lípy, kde ještě
zabojoval Tomáš Vejsada a v pravý čas vložil nohu do dalšího pokusu o odkopnutí
balonu, díky čemuž míč doskákal až do branky – 0:1. Lípa byla v dosavadním
průběhu zápasu mírně lepší, avšak naše obrana pracovala dlouho velmi spolehlivě.
Slabší chvilku si vybrala ve 25. minutě, kdy se přes Aleše Vejsadu na poslední chvíli
dokázal dostat jeden z domácích, který už už by si to mířil sám do vápna. Alešovi
tak nezbylo nic jiného, než ho podržet za dres. To však neušlo očím hlavního
rozhodčího, který neměl jinou možnost než ukázat Alešovi červenou kartu. Z
následného přímého kopu otřel domácí Sláma míč o horní stranu břevna naší
branky. Ve zbytku poločasu byla Lípa i nadále mírně lepší, my naopak semkli své
řady a spoléhali se na rychlé brejky a standartní situace. Při jedné z nich mohl
zvýšit Lukáš Kubů, avšak nepodařilo se mu hlavičkou přehodit vyběhnuvšího
brankáře domácích. 

Druhý poločas

Druhá půle se nesla v duchu snahy hráčů Lípy s výsledkem něco udělat, avšak i
přes početní výhodu se domácí do šancí prakticky nedostávali a hráli v podstatě
pouze po naše vápno. Když už to vypadlo, že by se nějaká ta šance mohla urodit,
domácím na poslední chvíli uskočil balon ve vápně nebo se výborně vrátil některý z
našich hráčů. My se snažili co možná nejvíce držet míč, nutit domácí k faulům,
podnikat rychlé brejky a hrozit ze standartních situací, což se nám poměrně dařilo.
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V 90. minutě jsme pak dokázali přidat druhý gól, když Lukáš Kubů fantasticky
poslal do brejku Pavla Papeže, který nádhernou křižnou střelou nedal brankáři Lípy
žádnou šanci – 0:2. 

Závěr

V tomto zápase jsme i v deseti dokázali odolat nájezdům domácích a odvézt si z
Lípy tři body. Pro Lípu to byl zápas blbec, kdy zřejmě i kdybychom hráli ještě jeden
poločas, gól by stejně nevstřelila. Zápasu v Lípě opět přihlížela početná skupina
košetických fanoušků, kteří nás celý zápas hlasitě povzbuzovali a mají
nezanedbatelnou zásluhu na tom, že jsme vyválčili tři body. Proto jim patří opět
velký dík.

Góly
Tomáš Vejsada, Pavel Papež

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

Střídali: Tomáš Kadlec, Leoš Hanousek, Martin Sovka
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