
Košetice 1-1 Dolní Kralovice

Datum: 07. 03. 2015

Soutěž: Přátelsky

Druhé přátelské utkání jsme odehráli na umělé trávě ve Vlašimi, kde jsme se utkali
s mužstvem z Dolních Kralovic. Utkání nabídlo vyrovnanou partii, kde byli Kralovičtí
mírně lepším týmem, avšak utkání skončilo remízou 1:1. 

První poločas

Úvod utkání nabídl opatrnou hru, kdy Kralovičtí poctivě bránili od půlky hřiště a my
sice zdánlivě drželi míč, avšak ten putoval v podstatě pouze mezi obranou čtyřkou a
když náhodou jsme se pokusili o přihrávku dopředu či o nějakou kombinaci na půli
soupeře, tak ta většinou končila díky našim nepřesnostem na kopačkách soupeře,
který vcelku v pohodě a kompaktně bránil a vyrážel k rychlým kontrům. Ty byly
poměrně nebezpečné, avšak většinou se Dolnokralovičtí sami připravili o možnost
nebezpečně ohrozit naši branku, buď tím, že vhodný moment k zakončení prováhali
nebo nepřesnou finální přihrávkou. Jeden z těchto rychlých brejků jsme ale zastavit
nedokázali, to když se naši hráči až příliš věnovali prostoru, kam zaběhl a odkud
centroval jeden z kralovických hráčů a nevšimli, že za jejich zády zůstal úplně
osamocený další z Kralovických. Právě tomuto hráči byl adresován centr ze strany,
ten se nijak nerozpakoval a přesnou hlavičkou poslal Kralovice do vedení – 0:1. My
se naproti tomu do zakončení moc nedostávali a když už ano, jednalo se pouze o
propagační pokusy, které kralovický brankář bez problému chytal. 

Druhý poločas

Ve druhém poločase jsme mírně přeskupili řady, naše hra se zlepšila, jakožto se i
naše přihrávky zpřesnili, avšak dlouho jsme nedokázali nic kloudného vymyslet,
abychom nějak výrazněji ohrozili kralovickou branku. Hra tedy byla stále vyrovnaná
a nahoru dolů. Nakonec jsme přecejen dokázali vyrovnat, když jsme proměnili
standartní situaci po faulu na jednoho z našich. Aleš Vejsada posadil míč přesně na
nohu Leoše Hanouska, kterému už pouze stačilo, aby nohu správně nastavil a tím
poslal balon přesně k tyči – 1:1. Ve druhém poločase se kralovičtí dostali rovněž do
několika zajímavých brejků, avšak se jim nedařilo je přesně zakončit, proto utkání
skončilo asi zaslouženou remízou. 

Závěr

Z naší strany toto utkání mnoho kvality nepobralo, minimálně v prvním poločase
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byl náš pohyb, naše přihrávky a vůbec celá naše hra velmi špatná. Druhý poločas
přinesl mírné zlepšení, avšak celkově nelze na našem vystoupení najít mnoho
kladů.
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Leoš Hanousek
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