
Černíč 5-2 Košetice

Datum: 11. 06. 2016

Soutěž: I.B třída

Poslední zápas v sezóně 2015/2016 1.B třídy jsme odehráli na půdě Černíče. Černíč
se na jaře pyšní podobnou bilancí, jakou máme na našem hřišti my, tedy sérií
neporazitelnosti. Ta Černíčská čítá šest zápasů s plným bodovým ziskem na domácí
půdě a trvá celé jaro. Bylo tedy jasné, že nás nečeká vůbec lehký zápas.
Připočteme-li k tomu několik absencí v našem týmu, vyjde nám, že jsme si jeli do
Černíče zahrát pohodový fotbal a pokusit domácí obrat o nějaké body. 

První poločas

Zápas jsme nezačali vůbec dobře, domácí na nás vlétli a my díky tomu kupili chybu
za chybou, díky čemuž se Černíč dostávala do šancí. V první šanci domácích
brnknul Jíša ve vápně o nohu útočníka Černíče a sudí přimhouřil obě oči a pokutový
kop se nepískal. Skóre se poprvé měnilo v 9. minutě a bohužel jsme to byli my, kdo
první inkasoval. Po rychlé výměně míče na pravé straně naší obrany se až před Jíšu
dostal střelec zápasu Lovětínský, jehož první pokus ještě košetický brankář dokázal
vyrazit. K dorážce se dostal ten samý hráč, který na druhý pokus poslal balon
neomylně pod břevno – 1:0. Neuběhly ani tři minuty a bylo to 2:0. Opět to byl
Lovětínský, který postupoval sám na branku, Jíša ho při jeho kličce podrazil a
tentokrát už se správně penalta pískala. Ač brankář Košetic vystihl stranu, na
přesnou střelu po zemi k levé tyči nedosáhl. Ve 21. minutě bylo s našimi nadějemi
ještě hůř, protože se opět trefil Lovětínský, který tak poměrně rychle zkompletoval
hattrick. Košetický trenér reagoval přeskupením řad, které se ukázalo jako
vydařené, jelikož jsme začali hrát lépe a především bez chyb. Ve 25. minutě vytáhl
Jíša fantastický zákrok a vyrazil hlavičku jednoho z domácích po standartní situaci
mířící do protipohybu na roh. Naše hra šla ve druhé polovině první půle nahoru,
domácí se zároveň uspokojili a rázem nás bylo plné hřiště. Ve 40. minutě jsme
snížili, když jsme využili lehké chybky domácího gólmana, který střelu Lukáše Kubů
vyrazil pouze před sebe, kde ji do branky uklidil Zbyšek Tržil. Ve 44. minutě snížil
na rozdíl jedné branky střídající Vladimír Vlk, který využil rychlé práce našich hráčů
na pravé straně hřiště, kde ho Aleš Vejsada poslal do samostatného úniku, který
pak mazácky proměnil střelou okolo brankáře. Domácí měli v této fázi zápasu
trošku štěstí, že se šlo do kabin, jelikož potom, co se dostali do vedení 3:0, dost
ubrali a my byli na konci poločasu lepší. 

Druhý poločas

Do druhé půle vstoupili domácí mnohem koncentrovaněji a hra byla vyrovnaná. Co
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se týče šancí, lépe na tom byla přece jen Černíč, která se po několika našich
jednoduchých ztrátách dostala do nebezpečných příležitostí. Její hráči však
zakončovali buď vedle nebo slabě doprostřed. V 63. minutě přidal svůj čtvrtý gól
domácí Lovětínský, který využil přihrávku svého spoluhráče před prázdnou branku
po rychlém brejku. V 67. byl po druhé žluté kartě vyloučen Michal Dvořák, byť
druhý žlutý kartonek byl dost přísný. Je třeba však uznat, že zejména onen druhý
potrestaný faul byl zbytečný. My za druhý poločas vyslali na branku domácích
pouze několik slabých střel, které neznamenaly větší nebezpečí. Tečku za zápasem
a svým výborným výkonem napsal domácí Lovětínský, který povedenou střelou z
25-ti metrů poslal Jíšu na párek a vymetl pavouky z šibenice – 5:2. 

Závěr

Zejména díky katastrofálnímu vstupu do utkání odjíždíme z Černíče s prázdnou.
Domácí byli velmi dobrým protivníkem a svou výhru si zasloužili. Zápas plodný na
góly se musel divákům líbit. My děkujeme našim fanouškům, kteří s námi jeli i na
náš nejdelší výjezd v této sezóně a vytrvale nás povzbuzovali.

Góly
Zbyšek Tržil, Vladimír Vlk ml.

Sestava
Jan Jíša, Michal Dvořák, Zdeněk Suk, Aleš Vejsada, Michal Čermák, Pavel
Machovec, Tomáš Vejsada, Tomáš Bejček, Lukáš Kubů, Jakub Dvořák, Zbyšek Tržil

Střídali: Vladimír Vlk ml.
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