
Košetice 0-2 Kácov

Datum: 30. 07. 2016

Soutěž: Přátelsky

V posledním přípravném zápase před startem 1.A třídy jsme přivítali mužstvo
Kácova. Výsledkově ani herně se nám generálka na novou sezónu nevyvedla. 

První poločas

V úvodu první půle se hrálo především mezi vápny a oba týmy se do příležitostí
příliš nedostávaly. Hosté hráli kombinační fotbal převážně po zemi a dobře se
pohybovali. Z naší strany to pak bylo chvíli tak a chvíli onak. V určitých pasážích se
nám dařilo dobře kombinovat, v jiných jsme se uchylovali k dlouhým nakopávaným
míčům. První šanci jsme měli my, když po jedné z pěkných kombinací zakončoval z
rohu velkého vápna Pavel Papež, ale kácovský brankář byl u tyče včas a jeho
tvrdou střelu vyrazil na roh. Ve 25. minutě se hosté dostali do vedení, když využili
hrubky košetického brankáře. Jíša vyběhl za vápno na dlouhý balon za obranu,
který bohužel při odkopu jen lízl kolíky kopaček, čehož využil dobíhající útočník
Kácova a dorazil míč do prázdné branky – 0:1. Tato branka nás opařila, neboť do té
doby neměli hosté prakticky žádnou příležitost. My odpověděli šancí Pavla Paťhy,
který však poslal poskakující míč vyražený brankářem nad břevno. Hostě po té
promarnili příležitost, když dlouhý míč převzal na hranici vápna zcela sám jeden z
Kácovských. Ten si stihl obhodit vybíhajícího Jíšu, avšak balon si dal daleko a z úhlu
už nedokázal trefit branku. Před poločasem pak přišlo po jedné šanci na každé
straně. Nejprve střelu jednoho z kácovských hráčů ze strany pod břevno vyrazil Jíša
na roh. Za nás pak Jiří Kordík po rohu Pavla Papeže trefil hlavou břevno. 

Druhý poločas

Ve druhé půli se opět hrálo převážně mezi vápny a mnoho příležitostí k vidění
nebylo. Za nás to byl pouze nadějný průnik Jiřího Štyxe, na jehož přihrávku před
bránu jen těstě nedosáhl Pavel Paťha. Přímý kop Tomáše Vejsady z dobré pozice
lapil kácovský brankář. Jediná větší příležitost Kácova skončila gólem, když jsme
zaspali při rozehrání autového vhazování, což umožnilo hostujícímu útočníkovi
proniknout do vápna a střelou bodlem prostřelil Jíšu – 0:2. Postupem času se,
zřejmě i vinou ubývajících sil na obou stranách, utkání přiostřilo a k vidění bylo
několik nešetrných zákroků. Skóre se nicméně do konce zápasu již nezměnilo. 

Závěr

Generálka na mistrovské zápasy se nám tedy moc nevydařila. Výsledkově ani herně
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to nebylo ono a opět nás srazili hrubé individuální chyby, zejména ta při prvním
gólu hostí. Fanoušci byli opět báječní a věřme jen, že jim jejich entuziazmus vydrží
i do ostrých utkání. Nám nezbývá než se poučit z chyb a v prvním zápase 1.A třídy
v sobotu proti Polné B se porvat o tři body.

Góly
 - 

Sestava
Není známo.

Střídali: Není známo.
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