
Košetice 4-2 Pelhřimov B

Datum: 21. 03. 2015

Soutěž: Přátelsky

V generálce na jarní část sezóny změřil náš A-tým síly s béčkem Pelhřimova. V
oboustranně pohledném utkání bohatém na góly jsme byli mírně lepším týmem, což
jsme dokázali vyjádřit i střelecky. 

První poločas

První půle začala pěkně zostra, než se diváci stihli rozkoukat, tak oba brankáři již
lovili míč ze své sítě. Košetice poslal do vedení ve 2. minutě Vladimír Vlk, který
tváří v tvář pelhřimovskému brankáři nezaváhal – 1:0. Vedení nám vydrželo pouze
několik minut, protože jsme vyrobili téměř školáckou chybu po naší standartní
situaci a nabídli tak hostům z Pelhřimova možnost jít ve třech do otevřené obrany.
Ti příležitostí nepohrdli a začínalo se tedy opět od nuly. Oba týmy předváděli
poměrně svižný, kombinační fotbal, ve kterém se hra přelévala ze strany na stranu,
po dlouhou dobu bez vážnějších brankových příležitostí. Za zmínku stojí drzý průnik
Pavla Paťhy, který se odvážně pustil mezi tři protihráče, za což byl málem
odměněn, avšak Pelhřimovským se nakonec podařilo jeho útočné manýry
zpacifikovat. Těsně před poločasem si hosté vytvořili 100% šanci, tu ale dokázal
Hurdovi Jíša nadvakrát zlikvidovat. Vstříc poločasové přestávce se tedy oba týmy
vydaly za nerozhodného stavu 1:1. 

Druhý poločas

Druhý poločas na rozdíl od toho prvního začal poměrně klidně. K prvnímu ohrožení
branky se dostali hosté, když hlavičku jednoho z pelhřimovských hráčů po rohovém
kopu vyhlavičkoval z brankové čáry Martin Kos. Z pohledu hostů z Pelhřimova to
bylo na dlouhou dobu poslední ohrožení domácí branky. Na druhé straně si míč k
přímému kopu několik metrů za vápnem postavil Aleš Vejsada, avšak jeho pokus,
tak jako minulý týden proti Novému Rychnovu dvakrát, skončil na břevně. Za
několik minut později, jakoby chtěl Alešův bratr Tomáš ukázat svému sourozenci,
jak na to, avšak i on nasměroval svůj pokus jen do horní tyče. Mrzet nás to
nemuselo, jelikož kde se vzal, tu se se vzal, před brankou se objevil Vladimír Vlk a
nekompromisní hlavičkou ze zhruba dvou centimetrové vzdálenosti od brankové
čáry zatloukl odražený míč zpět do branky – 2:1. O několik minut později zvýšil
naše vedení na 3:1 Ondřej Šáda, který využil dne otevřených dveří v pelhřimovské
obraně a zkušeně obstřelil hostujícího brankáře. Aby toho nebylo málo, za dalších
pár minut to bylo už 4:1. Z podobné pozice a takřka po stejné akci jako před ním
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Ondřej Šáda se prosadil Michal Čermák. Věřte tomu nebo ne, Pelhřimovští nebyli
jediní, kdo se na poslední dvě branky dívali nevěřícími pohledy. Na konečných 4:2
upravoval Pelhřimov 5 minut před koncem, když využil hned tří po sobě jdoucích
chyb našich hráčů. Nejprve Martin Kos doslova a do písmene vybil svým autovým
vhazováním ze zhruba dvou metrů Tomáš Bejčka. Ten se pokusil situaci zachránit,
míč zpracovat a dostat do bezpečí, avšak hostující fotbalisté ho dostali rychle pod
tlak a tak o těžký míč přišel. Posledním článkem chybujícího řetězu pak byl Jíša v
naší brance, který zaujal vůči následné střele hostujícího útočníka špatné postavení
a na ránu mířící z rohu velkého vápna na přední tyč nedosáhl. 

Závěr

V utkání jsme po zásluze zvítězili, jelikož na rozdíl od hostů z Pelhřimova jsme
dokázali proměnit vypracované šance. Hra samotná pak byla poměrně vyrovnaná.
Oba naše inkasované góly padly po našich chybách, takže do prvního ostrého mače
je ještě co zlepšovat.

Góly
Vladimír Vlk 2x, Ondřej Šáda, Michal Čermák

Sestava
Jan Jíša, Petr Nováček, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Martin Kos, Pavel Paťha,
Tomáš Vejsada, Tomáš Bejček, Vladimír Vlk, Vojtěch Anděl, Petr Bystričan

Střídali: Ondřej Šáda, Patrik Filípek, Michal Čermák
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