
Kostelec 0-4 Košetice

Datum: 07. 11. 2015

Soutěž: I.B třída

V posledním vystoupení košetického A-týmu v tomto kalendářním roce jsme se
představili na hřišti Kostelce, kde jsme chtěli zakončit úspěšný podzim vítězstvím. 

První poločas

Domácí, kteří nám chtěli oplatit porážku z prvního vzájemného střetnutí v této
sezóně, začali dobře a byli mírně aktivnějším týmem. Z jejich převahy vzešlo
několik náznaků šancí, které končili většinou vedle branky a pak dvě velké
příležitosti. Nejprve po rohu Zbyšek Tržil perfektně znemožnil zakončit jednomu z
Kosteleckých, který se už už dostával tváří v tvář Jíšovi, když zablokoval jeho
střelu. V další šanci zamířil domácí útočník po pěkné přihrávce ze strany z první
přibližně půl metru vedle naší branky. My odpověděli dvěma střelami z dálky, které
měl na svědomí Lukáš Kubů, ale obě šly mimo. V 31. minutě jsme udeřili. Zbyšek
Tržil pěkným pasem za obranu vyslal do sóla Pavla Paťhu, který s přehledem
obstřelil brankáře a poslal nás do vedení. Domácí byli gólem zaskočeni a do konce
poločasu si již žádnou větší šanci nevypracovali, byť si udrželi mírnou převahu na
míči. 

Druhý poločas

Do druhého poločasu opět vstoupili mírně aktivněji domácí, kteří více drželi balon,
avšak celý náš tým výborně bránil a tak jejich akce končili po většinou na našem
vápně. Brzy jsme však hru srovnali a začali využívat skulin v rozevřené kostelecké
defenzivě. Dlouho se nám však nedařilo přidat druhý gól, který by nás uklidnil. V
největší šanci domácích ve druhé půli vyškrábl Jíša konečky prstů střelu jednoho z
kosteleckých hráčů z přímého kopu nad břevno. To bylo v podání Kostelce vše.
Druhou branku jsme přidali v 81. minutě, kdy Lukáš Kubů prostřelil blokující hráče
před sebou včetně gólmana a dopravil tak do branky krásnou přihrávku Tomáše
Bejčka ze strany. V 85. minutě pak sám Tomáš Bejček upravil na 0:3, když využil
milimetrového pasu Aleše Vejsady, obhodil si vyběhnuvšího brankáře a pohodlně
zavěsil do prázdné branky. V 86. minutě uzavřel skóre zápasu svým druhým gólem 
Lukáš Kubů, když krásnou střelou k tyči z 20 metrů nedal kosteleckému brankáři
šanci – 0:4. 

Závěr

Poslední zápas se nám tedy podařilo vyhrát a ač výsledek může naznačovat jasnou
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partii, Kostelec byl zdatným soupeřem. Definitivně se nám podařilo položit domácí
na lopatky až v samotném závěru, kdy jsme využili touhy Kosteleckých minimálně
po vyrovnání a jejich otevřené obrany. Díky tomuto vítězství tak košetický A-tým
přezimuje na špici tabulky. Dvanáctým hráčem pro nás v Kostelci opět byli naši
fanoušci, kteří vytvořili famózní atmosféru a takřka nepustili domácí příznivce ke
slovu. Fanouškům tímto nejen za tento zápas, ale i za podporu během celé půl-
sezóny děkujeme.

Góly
Pavel Paťha, Lukáš Kubů 2x, Tomáš Bejček

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

Střídali: Michal Čermák
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