
Košetice 0-0 Štoky

Datum: 23. 04. 2016

Soutěž: I.B třída

V rámci 19. kola 1.B třídy zavítalo do Košetic mužstvo Štok. Štoky na jaře ještě
nezískaly ani bod, zatímco my jsme na domácím hřišti ani jednou neztratili. Dle
papírových předpokladů se tedy mělo jednat o jednoznačné utkání. 

První poločas

Hosté přijeli s hodně defenzivní taktikou, jejíž hlavní součástí byla precizní obrana s
většinou hráčů stažených okolo vlastního pokutového území a podnikání rychlých
brejků po našich ztrátách. Od začátku utkání jsme byli jasně lepší a hrálo se
především na polovině Štok. Postupem času začaly přicházet i šance, bohužel však
jsme nedokázali zamířit přesně. Pavel Papež v samostatném úniku mířil jen několik
desítek centimetrů vedle branky. Lukáš Kubů po krásné akci a velmi dobrém centru
od Tomáše Kadlece v pádu mířil opět vedle. V největší šanci první půle se před
hostující brankou objevili dva naši hráči. Pavel Papež vzal možná trošku zbytečně
zodpovědnost na sebe a místo přihrávky volnému Janu Starému před prázdnou
branku volil střelu. Ta skončila na břevně štocké branky, od kterého se odrazila k
Janu Starému, který z dorážky pouze trefil přesunujícího se brankáře Štok. Trestný
kop kousek za vápnem v podání Tomáše Vejsady, skončil jen těsně vedle. Na
soupeřovu branku jsme rovněž vyslali řadu střel, ale ty většinou létaly bohužel
mimo tři tyče nebo si s nimi poradil velmi dobře chytající brankář. Hosté se dostali
pouze k několika brejkovým situacím, ale ty včas zachycovala naše obrana, takže
neznamenaly žádné nebezpečí. 

Druhý poločas

Druhá půle probíhala podobně jako ta první, za naší stálé převahy, která však ne a
ne vyústit v branku v síti soupeře. Ten se místy bránil s vypětím všech sil a gól
opravdu vysel ve vzduchu. Hosté vyslali na naše „zařízení“ všehovšudy jednu
jedinou střelu, se kterou si Jíša bez problému poradil. My naproti tomu stále marně
dobývali branku Štok, avšak bez kýženého efektu. Pavel Paťha mířil ze strany pouze
do boční sítě, několik střel Pavla Papeže zpoza vápna letělo mimo. Štoky rovněž se
štěstím přestáli několik závarů ve vlastním pokutovém území. V 70. minutě pak
košetický stadion explodoval nadšením, jelikož jsme konečně dopravili míč do sítě.
Po centru ze strany hlavičkoval Lukáš Kubů s přispěním hostujícího brankáře jen do
břevna a Jan Starý doklepl míč do sítě. Košetická radost však jak rychle přišla, tak i
zmizela, jelikož k všeobecnému údivu jak našich, tak hostujících hráčů i všech
fanoušků nebyla branka uznána. Dle mínění rozhodčího se jednalo o hraní vysokou
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nohou, o kterém jen těžko mohla být řeč vzhledem k tomu, že zakončující Jan
Starý měl všechny protihráče za sebou, navíc noha nebyla o mnoho výš než Honzův
pas. I přesto toto rozhodnutí jsme dále bušili do obrany hostů. V poslední šanci
zápasu pak nedokázal Zdeněk Suk protlačit míč do sítě, když se ocitl osamocen v
pravé části malého vápna Štok. 

Závěr

V tomto zápase jsem hráli velmi dobře a byli jsme jasně lepší. Bohužel fotbal se
hraje na góly a ten jsme nevstřelili žádný. Štoky nepředvedli v utkání v podstatě
nic a odjíždí s tím, pro co do Košetic přijeli, tedy s bodem a bez gólového přídělu.
My jsme bohužel tedy nenavlékly další vítězný korálek na naší šňůru domácí
neporazitelnosti. Velké díky patří našim fanouškům, kteří při nás do poslední chvíle
stáli a s námi věřili, že utkání zlomíme a urveme tři body. V hlasování o hráče
zápasu se o vítězství podělili Zdeněk Suk a Leoš Hanousek, v dodatečném
hodnocení byl jako hráč zápasu určen prvně jmenovaný.

Góly
 - 

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

Střídali: Pavel Paťha
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