
Nový Rychnov 1-2 Košetice

Datum: 30. 04. 2016

Soutěž: I.B třída

Ve 20. kole 1.B třídy zajížděl košetický A-tým k okresnímu derby do Nového
Rychnova. Košetičtí si kladli za cíl odčinit domácí ztrátu ze zápasu se Štoky z
minulého týdne a dobře se naladit na nadcházející zápas jara proti Mírovce. 

První poločas

Do první půle vstoupili lépe domácí, kteří byli aktivnější a lépe kombinovali. Nám
dělal z počátku trochu problémy terén, který dokázal v některých situacích míč
pěkně rozdovádět. To úplně nesvědčilo naší snaze o kombinační hru po zemi a spíše
prospívalo jednoduché hře domácích. První střelu na branku obstarali hráči Nového
Rychnova již ve 3. minutě, když kombinaci na pravé straně naší poloviny zakončil
jeden z domácích hráčů. Jíša byl však na místě a nadvakrát jeho střelu zpacifikoval.
V 15. minutě už šel Rychnov do vedení. Jíša špatně trefil skákavou malou domů a
míč nalil přímo na nohu domácímu Faltýnkovi. Ten už si věděl rady a střelou mezi
nohama košetického brankáře poslal Rychnovské do vedení. Naše útočné manévry
zastavovali domácí zdařilým napadáním a rychlým přístupem k našim hráčům, což
nám dělalo na menším a hrbolatém hřišti značné problémy. První střelu na branku v
košetickém podání měl na svědomí Pavel Paťha, ale mířil pouze slabě doprostřed.
Vyloženou šanci jsme si za celý poločas nevytvořili. Naproti tomu domácí měli ještě
jednu „loženku“. Byl to opět střelec první branky Faltýnek, který se zjevil sám na
penaltě, jeho tvrdou střelu pod břevno však Jíša vyrazil. 

Druhý poločas

Ve druhém poločas se role obrátily, lepším týmem jsme byli my. Domácí se totiž
více zatáhli ve snaze hlídat výsledek a podnikat rychlé protiútoky. Ty však bez
větších potíží likvidovala košetická obranná čtyřka a dala tak základ tlaku, který
jsme produkovali s cílem otočit zápas. Několik nadějných příležitostí domácí obrana
na poslední chvíli přerušila. Vladimíru Vlkovi v poslední chvíli uskočil balon, když se
obtěžován rychnovským obráncem řítil na brankáře domácích. Vyrovnání jsme se
dočkali v 66. minutě, kdy využil velmi dobré práce Tomáše Vejsady Zbyšek Tržil.
Košetický kapitán se jako tank prodíral pokutovým územím Rychnova až se dostal
zakončení, které domácí brankář vyrazil pouze před sebe. Zbyšek Tržil pak už jen
napálil míč do sítě – 1:1. V košetickém táboře vyvstala vlna euforie a nadšení, které
jen podnítilo naši snahu zlomit zápas v náš prospěch. To se podařilo v 81. minutě,
kdy se po rohovém kopu prosadil hlavičkou Leoš Hanousek, který s pomocí odrazu
o zem překonal brankáře Rychnova – 1:2. Tento výsledek vydržel až do
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závěrečného hvizdu. 

Závěr

Zápas v Novém Rychnově byl utkáním dvou rozdílných poločasů. Zatímco v tom
prvním byli lepší domácí, kteří se také dostali do vedení, které jim svým kiksem
nabídl košetický brankář. Ve druhém dějství se role otočily a my dokázali skóre
zvrátit. Obrat se nám podařil rovněž díky zástupu fantastických fanoušků, kteří nám
svým neustálým povzbuzováním vlévali energii do žil. Věřme, že na příští domácí
zápas s Mírovkou dorazí minimálně ve stejném počtu.

Góly
Leoš Hanousek, Zbyšek Tržil

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

Střídali: Vladimír Vlk, Pavel Machovec
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