
Košetice 1-0 Černíč

Datum: 31. 10. 2015

Soutěž: I.B třída

V posledním kole podzimní části 1.B třídy přijel do Košetic nováček z Černíče. Hosty
předcházela pověst nevyzpytatelného soupeře, který má ve svém středu kvalitní
fotbalisty a proto jsme očekávali velice těžký zápas. To nic neměnilo na faktu, že
jsme chtěli poslední domácí utkání na podzim vyhrát a uhájit tak košetickou tvrz,
odkud si ještě v této sezóně nikdo neodvezl ani bod. 

První poločas

Od začátku bylo vidět, že Černíč je kvalitním týmem. Hosté byli lepší na míči,
techničtější a lépe kombinovali. Náš výkon naproti tomu byl mdlý, bez výraznějšího
pohybu. O první vzrušení před brankou některého z týmů se postarali hosté, když
pěknou přihrávku ze strany jeden z útočníků Černíče netrefil dobře a jeho
nepovedená rána proskákala těsně vedle branky. My kontrovali hlavičkou Zdeňka
Suka, který po centru Pavla Papeže ze standartní situace hlavičkoval těsně vedle.
Mírnou převahu měli i nadále hosté, my se dostali pouze k několika nepovedeným
střelám ze střední vzdálenosti. V největší šanci hostů dokázal Zbyšek Tržil
zblokovat střelu jednoho z hráčů Černíče, který se ocitl po rohovém kopu zcela sám
několik metrů vedle penalty. Ve 43. minutě se zrodil jediný gól zápasu. Hostující
hráč si hlavou srazil míč na vlastní ruku, z čehož rezultoval pokutový kop. Ten s
jistotou proměnil Pavel Papež. 

Druhý poločas

Ve druhé půli byl obrázek hry obdobný jako v dějství prvním. Černíč měla více ze
hry, avšak nějakou větší šanci si nevypracovala. Většinu šancí hostů vcelku v
pohodě odvrátila košetická obrana, ačkoli se musela potýkat se silným protivětrem.
Ten nám dělal problémy zejména při dlouhých míčích. My se po celý druhý poločas
soustředili na pozorné bránění a podnikání rychlých brejků. V naší největší šanci
hlavičkoval Leoš Hanousek po rohu Pavla Papeže těsně nad břevno. S přibývajícím
časem se nám stále více dařilo narušovat kombinaci hostů, díky čemuž jsme v celku
v poklidu uhájili nejtěsnější vedení až do konce. 

Závěr

V tomto utkání jsme podali paradoxně jeden z nejhorších výkonů za celý podzim,
hosté byli po celý zápas lepším týmem. Nám však přálo štěstí a podařilo se nám
rozhodnout z penalty, která byla vidět přes celé hřiště. I přes nevalný výkon jsme
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dokázali doma zvítězit a košetický stadion je tak v této sezóně i nadále nedobytný. 
Utkání přihlížela opět početná skupina našich fanoušků, kteří se stejně jako v
předchozích zápasech starali o výbornou atmosféru, za což jim patří velký dík.
Hráčem zápasu byl fanoušky zvolen Zdeněk Suk s rekordním počtem 17-ti hlasů,
následovaný Pavlem Papežem a Janem Jíšou se 6-ti hlasy.

Góly
Pavel Papež

Sestava
Jan Jíša, Martin Sovka, Zdeněk Suk, Leoš Hanousek, Vladimír Vlk, Petr Nováček,
Pavel Paťha, Lukáš Kubů, Pavel Papež, Jakub Vlk, Zbyšek Tržil

Střídali: Tomáš Kadlec, Martin Kos
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