
Zdislavice 3-2 Košetice

Datum: 01. 03. 2015

Soutěž: Přátelsky

V prvním přípravném utkání před jarní částí sezóny změřili košetičtí fotbalisté své
síly s týmem z nedalekých Zdislavic. Utkání se hrálo na přírodní trávě na
zdislavickém tréninkovém hřišti a nabídlo poměrně zajímavou podívanou s celkem
pěti vstřelenými góly. Bohužel však Košetice byly tím méně šťastným týmem, když
o výhře Zdislavic 3:2 se rozhodlo až minutu před koncem zápasu. 

První poločas

V úvodu prvního poločasu bylo znát, alespoň tedy z naší strany, že jde o první
vystoupení s míčem během zimní přípravy, což bylo zejména na kvalitě přihrávek a
vlastně na celkovém herním projevu znát. Postupem času se však stále více
ukazovala slova známého pořekadla o jízdě na kole jako pravdivá a i naši hráči si
začínali rozpomínat, jak to s těmi přihrávkami vlastně je. Hráči Zdislavic byli na míči
přece jen silnější, takže míč putoval častěji po jejich kopačkách, avšak byli jsme to
my, kteří otevřeli skóre. To když se míč dostal k Lukáši Kubů, který zůstal chvilinku
osamocen mezi stopery Zdislavic a i to stačilo, aby uklidil míč přesně k tyči – 1:0.
Od té doby byla hra vyrovnaná a přelévala se ze strany na stranu. Zdislavičtí ještě
do poločasu dokázali vyrovnat, když využili ne úplně přesvědčivého zákroku
gólmana Jíši, který nepovedený centr ze strany ztlumil, avšak nepřikryl svým
tělem, čehož využil jeden z hráčů Zdislavic a uzmutý balón bez problémů uklidil do
prázdné branky – 1:1. Za tohoto stavu první dějství i skončilo. 

Druhý poločas

Hned v úvodu druhého poločasu Zdislavice skóre otočily ve svůj prospěch, když
svým presinkem obraly o míč Martina Kosa a jejich útočník tváří v tvář Jíšovi
nezaváhal – 1:2. Několik dalších minut se nám nedařily přihrávky, díky čemuž
získali Zdislavičtí převahu, avšak žádnou ze svých šancí naštěstí nedokázali
dotáhnout do úspěšného konce. Po skončení tohoto našeho útlumu byla hra opět
vyrovnaná a hrálo se nahoru dolů. My se snažili vyrovnat, ale na dlouhou dobu
nejslibnějším pokusem byla střela Petra Bystričana, který trefil tyč. Na začátku
poslední desetiminutovky se nám přece jen podařilo vyrovnat, to když se trefil opět 
Lukáš Kubů, který využil přesný rohový kop Petra Bystričana – 2:2. Zápas se chýlil
ke konci, avšak Zdislavičtí nakonec dokázali strhnout vedení ještě jednou na svou
stranu. Po dlouhém Jíšově výkopu jsme prohráli souboj na půli hřiště, Zdislavice
podnikly rychlý kontr do rozhozené obrany a jeden z jejich hráčů dokázal
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nasměrovat střílený centr ze strany do košetické branky – 2:3. 

Závěr

Kromě začátků obou poločasů odehráli Košetičtí docela dobrý zápas. Z prvního
přípravného zápasu nelze vyvozovat žádné velké závěry, avšak je nutno
poznamenat, že do začátku jarní části sezóny je před námi ještě spousta práce.

Góly
Lukáš Kubů 2x

Sestava
Jan Jíša, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Tomáš Vejsada, Ondřej Šáda, Tomáš
Bejček, Lukáš Kubů, Ondřej Zenáhlík, Martin Kos, Vladimír Vlk, Petr Bystričan

Střídali: Pavel Machovec, Michal Čermák, Jan Mynařík
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