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Soutěž: Přátelsky

V prvním přípravném utkání zimní přípravy jsme se střetli na umělé trávě ve
Vlašimi s mužstvem Kácova. Kácovští byli po celé utkání mírně lepší co se
kombinace a pohybu týče, avšak mnoho z této převahy nevytěžili. Naše obrana
dokázala většinu jejich šancí zastavit, ještě než vůbec mohly ohrozit branku. 

První poločas

Záhy po začátku utkání jsme se ujali vedení. Aleš Vejsada poslal krásný dlouhý míč
za obranu na nabíhajícího Jakuba Vlka. Ten poslal balon do vápna, kde se ho
zmocnil Lukáš Kubů, při jehož bránění zahrál jeden z obránců Kácova rukou ve
vápně, což znamenalo jediné - pokutový kop. Tradiční exekutor penalt Aleš Vejsada
se ani tentokrát nemýlil - 1:0. Kácovští se dostali v první půli jen k několika
náznakům šancí, avšak jejich střely létaly vedle nebo je zblokovala naše obrana.
Asi nejnebezpečnější byl pokus jedoho z hráčů Kácova z přímého kopu kousek za
vápnem, avšak i ten letěl těsně nad naší branku. 

Druhý poločas

Úvod druhé půle patřil Kácovským, kteří nás díky své kombinační převaze přitlačili
před naše vápno. Z této převahy rezultovala první tutovka Kácova. Ostrý, přízemní
centr na první tyči jeden z útočníků minul, míč nikým nezasažen prošel až na zadní
tyč, kde ho uklízel jeden z hráčů Kácova pod horní tyč naší branky. Jíša však
dokázal zareagovat a balon vyrazil na břevno. Nedlouho po této šanci se Kácovští
dočkali vyrovnání. Přímý kop z podobné pozice jako v prvním poločase tentokrát
dokázal jeden z hráčů Kácova zakroutit přes zeď mimo dosah košetického brankáře
- 1:1. Po vyrovnání se hra uklidnila a vyrovnala. Náznaky šancí byly na obou
stranách. Jan Hanousek na rohu velkého vápna obelstil dva protihráče, avšak tváří
v tvář brankáři neuspěl. Lukáš Kubů pak svou střelu z podobné pozice, k níž se
dostal po úniku z poloviny hřiště, poslal nad branku. Kácovští kontrovali střelou z
prostoru několik metrů vedle penaltové značky, s níž si však Jan Duffek v naší
brance skvěle poradil. Závěr utkání patřil našim hráčům, kteří se dostali do mírného
tlaku, avšak skóre zápasu už se nezměnilo. 

Závěr

V prvním přípravném utkání v zimní přípravě jsme rozhodně nezklamali a podali
relativně dobrý výkon. Kombinační a pohybové převaze Kácova jsme se vyrovnali
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silou, zdravou agresivitou a poctivou obranou. Remíza je zaslouženým výsledkem
tohoto zápasu.

Góly
Aleš Vejsada

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

Střídali: Jiří Štyx ml., Jan Duffek, Ondřej Šáda
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