
Košetice 4-0 Chotěboř B

Datum: 27. 03. 2016

Soutěž: I.B třída

V Košeticích dlouho očekávaný start jarních bojů v rámci 1.B třídy obstaral střet
našich fotbalistů s B-týmem Chotěboře. V něm jsme hráli nejen o mistrovské body,
ale i o prodloužení domácí neporazitelnosti. 

První poločas

Nástup do utkání se nám povedl a byli jsme mírně lepším týmem, za což byli naši
hráči a především výborní fanoušci odměněni ve 14. minutě. To se po úniku a
nezištné přihrávce před prázdnou branku od Jana Starého prosadil Pavel Papež. O
tři minuty později explodovaly košetické ochozy nadšením podruhé. Od půlky hřiště
poslal krásný centr do vápna Michal Dvořák, který hosté s vypětím všech sil
odvrátili pouze na velké vápno. Tam stál připravený opět Pavel Papež, rychle si
zpracoval míč a krásnou střelou halfvolejem propálil vše, co mu stálo v cestě - 2:0.
Chotěboř potřebovala chvíli, aby se z těchto dvou direktů vzpamatovala, ale
postupem času hru vyrovnala. Naše defenziva však pracovala velmi spolehlivě a
pozorně. Jedinou nebezpečněji vypadající příležitost hostů v první půli zlikvidoval
všasným výběhem a zmenšením střeleckého úhlu Jíša. My se pak do konce
poločasu rovněž už nedostali k výraznějšímu ohrožení branky Chotěboře. 

Druhý poločas

Druhou půli začali lépe hosté, kteří se snažili se zápasem něco udělat. Jejich snaha
však končila většinou u našeho vápna, kde se nedostali přes náš obraný val nebo
zakončili nepřesně. Případné propadnuvší míče s klidem sbíral košetický brankář.
Gól, který definitivně rozhodl o tom, že body zůstanou v Košeticích, a zlomil tak
odpor Chotěboře, padl v 61. minutě a rozhodně stál za to. Vladimír Vlk napálil balon
odražený obranou hostů ze třicetimetrové vzdálenosti z voleje rovnou k pravé tyči -
3:0 a úchvatný fotbalový moment. Hosté měli pouze jedinou příležitost, tu jim
nepřesnou rozehrávkou připravil Zbyšek Tržil, který poslal útočníka soupeře téměř
do samostatného úniku. Naše obrana se naštěstí všas sevřela a znepřijemnila tak
hostujícímu hráči zakončení, které šlo na konec o nějaký ten metřík vedle naší
branky. Konečnou podobu výsledku dal v 77. minutě Leoš Hanousek, který po
centru Pavla Papeže dopravil míč do sítě. 

Závěr

Za krásného počasí a před famózní návštěvou se hrálo zajímavé utkání, ve kterém
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jsme zaslouženě zvítězili, jelikož jsme dokázali zúročit vytvořené šance a soupeře
zároveň do žádné nepustit. Za body nás hnalo fantastické publikum, kterému patří
obrovský dík a zároveň nemalý podíl na našem vítězství. V hlasování o hráče
zápasu zvítězil Leoš Hanousek s 21 hlasy, před dvougólovým Pavlem Papežem se
14 hlasy a Vladimírem Vlkem s 10-ti hlasy. Obrázky ze zápasu najdete ve 
fotogalerii.

Góly
Leoš Hanousek, Vladimír Vlk, Pavel Papež 2x

Sestava
Jan Jíša, Michal Dvořák, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Vladimír Vlk, Jan Starý,
Tomáš Vejsada, Lukáš Kubů, Vladimír Vlk ml., Pavel Papež, Zbyšek Tržil

Střídali: Ondřej Šáda, Pavel Paťha
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