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Přerušit naši domácí neporazitelnost v této sezóně přijel v dalším utkání 1.B třídy
Tis. To se však nekonalo a košetická tvrz tak bez ztráty kytičky stále odolává. Tis se
představil jako velmi dobrý soupeř, jeho hráči byli silní v kombinaci i v soubojích.
Téměř po celý zápas byli hosté lepší a aktivnější, avšak naši branku v podstatě
neohrozili. My naproti tomu podali směrem vpřed takový mdlý výkon, zejména
kombinace byla místy poněkud kostrbatá a řadu míčů nám díky tomu bez problémů
odebrali hostující hráči. Naše obrana naprotitomu pracovala velmi spolehlivě a jistě.

První poločas

V první půli se hrálo především na naší polovině, ale většina akcí hostů končila u
našeho vápna. Jako blesk z čistého nebe přišla naše vedoucí branka, jelikož jsme
toho do té doby na polovině Tisu mnoho nepředvedli. Ve 28. minutě Jan Starý
převzal na polovině hřiště balon, hostující obrana tak dlouho ustupovala a stopeři
se rozestupovali až se Honza dostal na vápno, kde nás střelou kladenským nártem
(alias "bodlem") poslal do vedení - 1:0. Tis tato branka zaskočila, avšak netrvalo
dlouho a opět se hosté dostali ke své převaze. V jejich největší šanci v první půli a
vlastně i v celém zápase selhal hostující útočník, který tváří v tvář Jíšovi poslal
balon pouze do rukavic košetického brankáře. Po naší vedoucí brance se i náš
výkon zlepšil a dostali jsme se do několika nadějných příležitostí. Lukáš Kubů v
nadějné příležitosti uvnitř pokutového území volil místo přihrávky na volného Pavla
Papeže střelu, která šla mimo. Za nedlouho si oba hráči role vyměnili a Pavel Papež
zakončoval nepřesně místo přihrávky lépe postavenému spoluhráči. Do kabin jsme
tedy šli s jednobrankovým náskokem. 

Druhý poločas

I ve druhé půli byl aktivnější Tis, avšak naše pozorná obrana byla vždy na místě.
Největší nebezpeční hrozilo ze standartních situací, které měli hosté zajímavě
secvičené. Díky nim došlo k několika závarům před naší brankou, které jsme
naštěstí přestáli. Naší hlavní zbraní proti hře Tisu byly brejky. Obrana hostů jich
však řadu zachytila a rychle přenesla hru zpět na naši polovinu. Několik brejků se
nám však přecejen podařilo zakončit. Pavel Papež se na hranici velkého vápna
hezky otočil, jeho pěknou střelu však neméně hezky zlikvidoval brankář Tisu.
Několik dalších střel pak šlo mimo branku. V 90. minutě jsme dokázali výsledek
pojistit. Pavel Papež během rychlého protiútoku zatáhl míč až do vápna Tisu, kde
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vystřelil, golman hostů dokázal jeho střelu vyrazit pouze k nohám Jana Starého,
který už měl jednoduchou práci - 2:0. 

Závěr

Zápas hraný za chladného a deštivého počasí nabídl zajímavou podívanou, Tis
předvedl velmi dobrý výkon a po většinu utkání byl lepším týmem, avšak s
produktivitou byli hosté na rozdíl od nás naštíru. My tedy vyhráli spíše šťastně,
avšak takový je fotbal. Ani chladné počasí neodradilo naše fanoušky, kterých
dorazilo na košetický stadion velké množství a opět je bylo pořádně slyšet. Nám
nezbývá než jim za podporu poděkovat. V hlasování o hráče utkání zvítězil Jan
Starý, před Janem Jíšou a Leošem Hanouskem.

Góly
Jan Starý 2x

Sestava
Jan Jíša, Michal Dvořák, Leoš Hanousek, Zdeněk Suk, Vladimír Vlk, Jan Starý, Aleš
Vejsada, Tomáš Vejsada, Tomáš Bejček, Lukáš Kubů, Pavel Papež

Střídali: Pavel Paťha
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