
Černovice 0-3 Košetice

Datum: 28. 05. 2016

Soutěž: I.B třída

24. kolo 1.B třídy nás zavedlo do Černovic, kde jsme se střetli s místním Sokolem.
Domácí nemají úplně jistou záchranu v soutěži, avšak jejich setrvání v 1.B třídě je
velmi pravděpodobné. My odjížděli pouze v jedenácti lidech, jelikož náš B-tým hrál
souběžně svůj zápas a proto nebyla naše očekávání v pro toto utkání nijak vysoká. 

První poločas

Utkání bylo od začátku vyrovnané a hrálo se nahoru dolů. Do prvních šancí se
dostali Černovice, když zahrozili hlavičkami Kollera a Vlacha. Oba tyto pokusy však
skončily vedle naší branky. V prvním případě o dobrých pár metrů, v tom druhém
pak jen o několik centimetrů. Naše výpady celkem spolehlivě likvidovala domácí
obrana v čele s exligistou Kollerem. Ve 24. minutě si Černovičtí vstřelili vlastní gól.
Velkou zásluhu na něm má Tomáš Vejsada, který se jako buldok probil přes čtyři
protihráče do vápna a od koncové lajny hřiště poslal přízemní, střílený centr před
bránu. Ten by se zřejmě tak jako tak dostal až k volnému Pavlu Papežovi, který byl
připraven osamocený u domácí svatyně, avšak ještě než se tak mohlo stát, srazil si
balon ve snaze odklidit ho do bezpečí do vlastní sítě černovický obránce – 0:1. K
naší smůle se pak ve snaze zastavit útok Černovic nepříjemně srazili Tomáš
Vejsada a Zdeněk Suk, z čehož vzniklo lehké zranění Zdeňka Suka, který byl nucen
protrpět zbytek zápasu se sebezapřením. Domácí ve snaze odpovědět si vypracovali
dvě slibné šance. V té první dokázal Jíša vyrazit tvrdou střelu zpoza vápna v podání
černovického záložníka, která zakončovala pěknou kombinaci domácích fotbalistů.
Druhá šance přišla těsně před poločasem, ve 40. minutě, kdy se dostali do úniku na
osamoceného košetického brankáře dva hráči Černovic. Místo přihrávky na volného
spoluhráče zvolil jeden z nájezdníků zakončení, kterému dokázal Jíša jemnou tečí
konečky prstů pomoci na břevno. 

Druhý poločas

Do druhé půli jsme kvůli zranění Zdeňka Suka museli přeskupit řady a více se
zatáhnout. Díky tomu byli Černovičtí mírně lepší a hrálo se častěji na naší polovině.
Nicméně naše rychlé výpady byly stále velmi nebezpečné. Při jednom z nich byl pár
metrů od rohového praporku faulován Pavel Paťha. Z následného přímého kopu
využil špatného postavení černovického brankáře a obrany Pavel Papež, který
posadil míč na hlavu Leoši Hanouskovi a ten neměl na zadní tyči problém dopravit
míč do branky – 0:2. Domácí se ve snaze o zdramatizování zápasu v podstatě k
ničemu nedostali, jelikož naše obrana pracovala jako vždy velice spolehlivě. Tečku
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za zápasem udělal Jan Starý, jenž zakončil pohlednou kombinaci na jeden dotek,
kterou sám začal. Jednalo se o akci, jak z učebnice moderního fotbalu. Jan Starý
získal míč na našem vápně, vyměnil si balon s Pavlem Papežem, další přihrávkou
oslovil Zdeňka Suka, který Honzovi míč opět z jednoho doteku vrátil, ten šel sám
na bránu a mazácky obstřelil brankáře – 0:3. 

Závěr

V tomto utkání jsme navzdory všem našim předpokladům a očekáváním dokázali
vyhrát. Domácí se, vyjma několika okének, nedokázali prosadit přes naší dobře
fungující defenzivu a my jsme, na rozdíl do Černovických, dokázali proměnit své
šance. Část černovických tribun obsadili naši fanoušci, kteří byli opět vynikající.

Góly
Leoš Hanousek, Jan Starý

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

Střídali: Není známo.
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