
Košetice 3-1 Kamenice nad Lipou

Datum: 13. 03. 2016

Soutěž: Přátelsky

V předposledním přípravném zápase před startem jarní části 1.B třídy jsme zajížděli
do Kamenice na Lipou, kde jsme se střetli na tamější zbrusu nové umělé trávě s
místími fotbalisty. Konfrontace s A-týmem Kamenice hrajícím na špici 1.A třídy se
nakonec nekonala, což je velká škoda, neboť by to dozajista byl pro naše barvy
kvalitní test. Naším soupeřem tak byl tým poskládaný zejména z dorostenců a
hráčů B-týmu. My naproti tomu zejména v prvním poločase vyrukovali takřka s tím
nejlepším, co mohou Košetice po fotbalové stránce v současnosti nabídnout. 

První poločas

V první půli se hrálo pod taktovkou našich hráčů. Od začátku jsme velmi dobře po
zemi kombinovali, což dělalo Kamenickým velké problémy a ti se jen stěží dostávali
s míčem na kopačkách na naši polovinu. Postupem času se Kamenice více
osmělovala, ale Jíša v naší brance mohl zůstat po celý první poločas v klidu, jelikož
zasahovat takřka nemusel. Přímá střela na naší bránu neletěla žádná. Do vedení
jsme se dostali po krásné fotbalové akci, kterou založil Lukáš Kubů, který poslal
milimetrovou průnikovou přihrávku na Jiřího Štyxe a ten krásnou střelou z druhého
doteku rozvlnil síť - 1:0. I nadále jsme měli více ze hry a vytvářeli si nadějné
příležitosti, bohužel však jsme dlouho žádnou nedokázali zúročit. To se povedlo až 
Pavlu Papežovi, který uklidil do branky výbornou střílenou přihrávku Jakuba Vlka
před prázdnou kamenickou svatyni - 2:0. Za tohoto stavu se pak odcházelo na
poločasovou přestávku. 

Druhý poločas

Ve druhé půli jsme obměnili sestavu, hra se přecejen více vyrovnala, ale my jsme i
nadále pokračovali v dobrém výkonu, byť kombinace směrem vpřed byla
kostrbatější. I nadále jsme si vypracovávali zajímavé příležitosti, v úvodu druhé
půle se dostal Pavel Paťha ze strany až před branku, pálil však pouze do boční sítě.
Ve druhém dějství si i Kameničtí vypracovali nějaké ty šance. Nejprve se pěknou
střelou prezentoval záložník Kamenice, Jíša však střelu mířící na břevno pro jistotu
konečky prstů vytlačil na rohový kop. My kontrovali několika pokusy, se kterým si
kamenický golman poradil. Košetická defenziva si vybrala jedinou slabší chvilku,
bohužel za tu byla potrestána. S buldočí zarputilostí se pustil směrem k naším
brance kamenický útočník. Tři naši hráči ho nedokázali zastavit a nakonec se mu z
pozice ležmo a s pomocí jakési trmy vrmy podařilo překonat košetického brankáře -
2:1. Obdržená branka nás však moc nevykolejila, střídající Pavel Machovec se
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pěkně na brankové čáře zbavil protihráče a vnikl do vápna, jeho střílenou přihrávku
před prázdnou branku však Kameničtí zblokovali. Kamenice odpověděla šancí po
několika různých odrazech okolo naší branky, výsledná střela šla naštěstí vedle.
Postupem času jsme začali mírně zaostávat ve středu hřiště, z čehož plynuly další
kamenické možnosti. Zajímavou střelu vyrazil Jíša na roh a po pěkném centru ze
strany zakončoval z dobré pozice těsně za malým vápnem kamenický hráč vysoko
nad. Tečku za zápasem jsem však udělali my. Jíša poslal dlouhý odkop od brány
přesně do míst, kde operovali Zbyšek Tržil a Pavel Papež. Prvně jmenovaný jemně
líznul dlouhý míč a poslal tak do úniku Pavla Papeže. Ten zakončil přesně, křižnou
ranou k protější tyči stanovil konečný výsledek na 3:1. 

Závěr

V Kamenici jsme odehráli velmi dobré utkání, zejména první poločas snesl ta
nejpřísnější měřítka. Ve druhé půli byla hra vyrovnanější, avšak i tak bylo více
vážnějších příležitostí na naší straně, proto je výhra zasloužená. Zdá se, že i
fanoušci dolaďují formu na jarní klání, neboť se jich s námi do Kamenice vydalo
poměrně dost a celý zápas je bylo slyšet, za čož jim děkujeme. 

Góly
Pavel Papež 2x, Jiří Štyx ml.

Sestava
Jan Jíša, Vladimír Vlk, Leoš Hanousek, Jakub Vlk, Tomáš Vejsada, Pavel Paťha,
Lukáš Kubů, Jan Hanousek, Pavel Papež, Jiří Štyx ml., Zbyšek Tržil

Střídali: Jakub Dvořák, Michal Dvořák, Aleš Vejsada, Ondřej Šáda, Pavel Machovec,
Michal Čermák
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