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Soutěž: I.B třída

V dalším kole 1.B třídy se košetičtí fotbalisté vypravili do nedalekého Humpolce ke
konfrontaci s tamějším béčkem. Nám chybělo několik stabilních členů základní
sestavy, která tak musela být doplněna hráči košetického B-týmu, kteří utkání
zvládli velmi dobře. Zápas nabídl zajímavou podívanou, kterou ovlivnil nepřesný
rozhodčí a která se ve druhé půli zbytečně vyostřila, což vedlo k jedné červené
kartě na obou stranách. 

První poločas

Do zápasu vstoupili lépe domácí, kteří nás svou kombinační hrou drželi často na
naší polovině. První ohrožení branky jsme však měli na svědomí my. Krásnou,
křižnou střelu Pavla Papeže zpoza vápna zastavilo břevno. Humpolečtí odpověděli
velkou šancí po odvrácené standartce, kdy domácí Beránek vracel míč zpět do
našeho vápna. Tam se objevil zcela sám humpolecký hráč, který napálil míč na
branku. Jíša však stačil vytrčit nohu včas a balon vyrazil. Již v první půli často
vstupoval do zápasu rozhodčí, který za zákroky, které by se daly klasifikovat jako
čisté či na hraně pravidel uděloval žluté karty. Nutno dodat, že především nám. A
za fauly, které byly daleko za povolenou hranicí a které po žlutém kartonku přímo
volaly, následovala v nejlepším případě pouze domluva. Humpolec se dostal do
vedení ve 32. minutě. Tomáš Vejsada srazil průnikovou přihrávku domácích k
Michalu Dvořákovi tak nešťastně, že než náš pravý obránce stačil balon odkopnout,
uzmul ho humpolecký hráč a pádil vstříc košetické brance. Tam střelou po zemi
podél Jíši nedal našemu brankáři šanci a otevřel skóre. O několik minut později
mohlo být srovnáno, ale střílenou přihrávku Pavla Papeže skrz malé vápno jsme
dokázali usměrnit pouze na tyč humpolecké branky. 

Druhý poločas

Ve druhé půli se hrálo nahoru dolů, většinou však kralovaly obrany obou týmů.
Utkání značně ovlivnila 64. minuta, kdy se strhla mela, po které byl vyloučen náš
Michal Dvořák a jeden z hráčů Humpolce. Pavel Papež dostal míč na půli hřiště a
obhodil si obránce domácích. Ten ho dost nevybíravým způsobem fauloval, což
vedlo k tomu, že si oba hráči chtěli tento zákrok zblízka vyříkat. Humpolecký hráč
neudržel nervy na uzdě a Pavla srazil k zemi, za což viděl později červenou kartu.
Bohužel však i naši hráči zbytečně vypěnili a jali se mstít. Ze vzniklé nepřehledné
mely vyšel s červenou kartou náš Michal Dvořák. Když se opět oba týmy vrátily k
fotbalu, byl to nejprve humpolecký Žatečka, který pálil z výhodné pozice po zemi k
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protější tyči košetické branky, Jíša však byl na zemi včas a balon chytil. Poté
košetický brankář mizernou rozehrávkou namazal ve vápně humpoleckému Paťhovi,
ten naštěstí byl nabídnutou šancí hodně překvapený a Jíša mu stihl balon sebrat
zpod nohou. Naše největší šance přišli v závěru utkání, nejprve jsme v 83. minutě
dokázali vyrovnat. Vladimír Vlk ml. se probil po pravé straně až do pokutového
území a jeho překvapivá střela zaskočila humpoleckého brankáře a prošla na přední
tyči do sítě – 1:1. Za několik minut jsme mohli dokonat obrat, avšak krásný střílený
balon ze standartní situace několik metrů za půlkou od Zdeňka Suka, se Honzovi
Starému nepodařilo vměstnat mezi tři tyče. Humpolečtí si na závěr schovali sérii tří
rohových kopů, které nakonec nevyužili. 

Závěr

V Humpolci se hrálo zajímavé utkání, které bylo ovlivněno nepřesným hlavním
rozhodčím. Kaňkou na zápase je rovněž zbytečná strkanice a následná vyloučení ve
druhém poločase. Remízový výsledek by se dal považovat za odpovídající, jelikož
oba týmy udělaly po jedné větší chybě, které vedly ke gólu. V Humpolci nás opět
podporovala velká skupina našich fanoušků, kteří výrazně převýšili domácí příznivce
a zabrali v podstatě celou půlku humpolecké hlavní tribuny. Naše fans pak bylo
opět řádně slyšet, byť to místy nebylo úplně v duchu hesla „Fandíme slušně“, patří
jim za to velký dík.

Góly
Vladimír Vlk ml.

Sestava
Jan Jíša, Michal Dvořák, Zdeněk Suk, Tomáš Vejsada, Vladimír Vlk, Pavel Machovec,
Tomáš Bejček, Tomáš Kadlec, Vladimír Vlk ml., Jan Starý, Pavel Papež

Střídali: Jakub Dvořák, Michal Čermák
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