
Pacov B 2-3 Košetice

Datum: 15. 05. 2016

Soutěž: I.B třída

Ve 22. kole 1.B třídy jsme se v sousedském derby utkali s béčkem Pacova. Pacovští
jsou na chvostu tabulky, avšak derby zápasy vždy slibují zajímavou podívanou a
větší motivaci pro oba týmy nehledě na postavení v tabulce. 

První poločas

Utkání bylo od začátku vyrovnané, hrálo se nahoru dolů a oba týmy produkovali
pěkný kombinační fotbal. První branka zápasu padla ve 12. minutě, kdy se po
rohovém kopu prosadil Zbyšek Tržil, který využil přesného centru Pavla Papeže.
Domácí se z tohoto direktu chvíli oklepávali, ale pak se zápas vrátil do starých
kolejí. Pacovští zahrozili několika centry, se kterými si naše obrana v čele s
brankářem poradila a trestným kopem Gavreckého, jehož střelu k tyči vytěsnil Jíša
na roh. Velká komplikace pro nás nastala ve 29. minutě, kdy byl po druhé žluté
kartě vyloučen Aleš Vejsada. Nutno říci, že obě karty byly nejen zcela oprávněné,
ale především naprosto zbytečné, jelikož jim předcházely nevynucené ztráty míče
na polovině hřiště a Aleš pouze hasil způsobené potíže. Ve 44. minutě mohl Pacov
vyrovnat, když domácí Vítámvás postupoval sám na Jíšu. Ten však pacovského
střelce vychytal a zajistil nám tak poločasové vedení. 

Druhý poločas

Kdo by očekával, že se domácí ve druhé půli ujmou iniciativy a zatlačí nás před naši
branku v honbě za vyrovnáním, ten by se alespoň v první polovině druhého dějství
mýlil. Domácí byli mírně aktivnější, avšak my nezůstávali zalezlí u našeho vápna a
nečekali na výpady Pacovských. V 57. minutě jsme byli za naši snahu odměněni,
když Lukáš Kubů dorazil do branky střelu Zbyška Tržila. V 66. minutě bylo ještě
veseleji, Tomáš Vejsada se postavil k přímému kopu těsně za vápnem, svoji střelu
však poslal pouze do zdi, od níž se míč odrazil k Lukáši Kubů, který přesnou, táhlou
střelou, kterou otřel o tyčku, poslal míč do sítě – 0:3. Chvíli před naším třetím
gólem poslali domácí do hry několik pendlů z A-týmu, jejichž příchod na trávník byl
hned cítit. Nejprve se pacovský Pavelec v 75. minutě ocitl po centru v našem vápně
zcela nehlídán a byť se nacházel v těžké pozici, volil zakončení z prvního doteku. To
se mu povedlo natolik, že míč zapadl přímo k protější tyči košetické branky – 1:3.
Jiskřičku naděje pro domácí vykřesal tentýž hráč, který, ačkoli byl zřejmě v ofsajdu,
prostřelil Jíšu v samostatném nájezdu – 2:3. Ani my však nebyli bez šancí, avšak ty
jsme trestuhodně zahazovali, zejména úniky Jana Starého a Pavla Paťhy volaly po
gólu. Naštěstí však jsme za tyto spálené příležitosti nezaplatili a dotáhli utkání do
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vítězného konce. 

Závěr

Utkání nabídlo zajímavou a vyrovnanou podívanou. Zápas jsme si sami
zkomplikovali vyloučením, avšak i tak se nám dařilo být po většinu utkání aktivní,
což domácím znepříjemnilo přesilovku. Závěr zápasu se nám už tolik nepovedl, ale
nakonec jsme vítězství uhájili. Nutno dodat, že pokud by Pacovští hráli své zápasy,
tak jako proti nám, těžko by se nacházeli na posledním místě tabulky. Naši fanoušci
opět dorazili v hojném počtu a obsadili velkou část pacovské tribuny, odkud nás
hnali za vítězstvím. Nám nezbývá než jim poděkovat za jejich vynikající podporu.
Na Youtube se můžete rovněž podívat sestřih několika zajímavých momentů z
utkání.

Góly
Lukáš Kubů 2x, Zbyšek Tržil

Sestava
Jan Jíša, Michal Dvořák, Zdeněk Suk, Aleš Vejsada, Vladimír Vlk, Jan Starý, Tomáš
Vejsada, Lukáš Kubů, Pavel Paťha, Pavel Papež, Zbyšek Tržil

Střídali: Michal Čermák
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