
Košetice 4-0 Mírovka

Datum: 07. 05. 2016

Soutěž: I.B třída

V zápase jara se v rámci 21. kola utkal v 1.B třídě první s druhým. Košetice
vyhřívající se na špici tabulky přivítali druhou Mírovku. Rozdíl mezi oběma týmy
činil před zápasem pouhopouhé dva body, takže se dalo očekávat zajímavé utkání. 

První poločas

Od začátku zápasu bylo jasné, že se utkávají dva rovnocenní soupeři, neboť bylo
utkání vyrovnané a se hrálo především mezi vápny. Do prvního zakončení se dostali
naši hráči, avšak brankář Mírovky s naším úvodním pokusem neměl problém. Hosté
kontrovali několika střelami vedle naší branky a několika standartkami, které naše
obrana vcelku v klidu uhlídala. Skóre se poprvé měnilo ve 26. minutě a k radosti
košetických fandů se tak stalo v náš prospěch. Ke standartce na boku velkého
vápna se postavil Pavel Papež. Ten poslal velmi dobrý střílený centr „do ohně“, kde
se míč různě odrážel v klubku hráčů, až vyplaval před Janem Starým, který před
odkrytou brankou neměl potíže uklidit míč do sítě – 1:0. Ve 32. minutě pak bylo v
Košeticích ještě veseleji. Nutno dodat, že výbuchu radosti předcházela chvilka, kdy
téměř celý areál oněměl úžasem. Těsně za polovinou hřiště převzal skákavý balon 
Vladimír Vlk ml., který se vůbec nerozpakoval, práskl do balonu a ten nádherně
zaplul přímo pod břevno hostující branky – 2:0. Mírovka se ke své největší šanci
dostala ve 43. minutě, kdy zahrávala přímý kop z velmi výhodné pozice těsně za
vápnem. Hostující hráč však mířil hodně nepřesně. 

Druhý poločas

Druhá půle nabídla v úvodu stejnou, vyrovnanou podívanou jako úvodní dějství.
Mírovka však nebyla ve svém útočném počínání prakticky vůbec nebezpečná.
Naproti tomu my dokázali své šance proměňovat. V 58. minutě si jeden z
hostujících obránců srazil do vlastní sítě přihrávku Lukáše Kubů na zcela volného
Pavla Papeže před prázdnou brankou – 3:0. Mírovka se i po třetím inkasovaném
gólu sympaticky snažila se zápasem něco udělat, avšak vyprodukovala pouze
jedinou slabou střelu, se kterou Jíša neměl problém. Veškeré snažení o zvrat pak
ukončila 68. minuta, kdy si za protesty nechali dva hráči hostů zcela zbytečně dát
červenou kartu. Od této chvíle bylo prakticky rozhodnuto, byť se Mírovka v oslabení
paradoxně dostala do několika nejslibnějších náznaků příležitostí za celý zápas. V
81. minutě dal skóre konečnou podobu Jan Starý, kterému před prázdnou branku
předložil míč Pavel Papež. 
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Závěr

Byť může výsledek ukazovat na jednoznačnou partii, není tomu tak. Utkání bylo
bitvou dvou zcela vyrovnaných týmů, ve které jsme na rozdíl od hostů dokázali
proměnit své šance a zaslouženě zvítězit. Zápasu přihlíželo velké množství
fanoušků obou táborů, což se k tomuto střetnutí dvou nejlepších celků 1.B třídy
hodilo. My našim fanouškům děkujeme, že nás vybičovali k dobrému výkonu a že s
jejich pomocí mohli zůstat všechny body v Košeticích. V hlasování o hráče zápasu
zvítězil Vladimír Vlk ml. před Janem Starým a Leošem Hanouskem.

Góly
Jan Starý 2x, Vladimír Vlk ml.

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

Střídali: Tomáš Bejček, Tomáš Kadlec, Pavel Paťha
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