
Košetice 2-1 Miřetice

Datum: 27. 02. 2016

Soutěž: Přátelsky

V dalším přípravném utkání jsme na umělé trávě ve Vlašimi změřili síly s hráči
Miřetic, hrajícími 1.B třídu Středočeského kraje. K utkání jsem kvůli řadě absencí
přicestovali s hodně mladým týmem, kdy nastoupili naděje košetického fotbalu jako
Jakub Vlk, Jan Hanousek, Jakub Dvořák či Jiří Štyx ml. 

První poločas

Úvod utkání vyšel lépe Miřetickým, který byli silnější na balonu a lépe kombinovali.
My se ze začátku spíše hledali a sehrávali, ale postupem času jsme hru vyrovnali.
První šance se zrodila před naší brankou, kdy jeden z Miřetických mířil hlavou do
tyče. My odpověděli několika pěknými kombinacemi, které nás dostali do
zajímavých pozic, avšak zklamala nás finální přihrávka. Přibližně ve 25. minutě
jsme se dostali do vedení, přihrávku Jakuba Vlka z levé strany umístil přesně k tyči 
Lukáš Kubů – 1:0. O několik minut později se po pěkné kombinaci dostal do
zakončení sám Jakub Vlk, ale trefil pouze dobře vyběhnuvšího brankáře. Hráči
Miřetic ke své úvodní šanci žádnou nepřidali, povětšinou stříleli hodně nepřesně,
slabě a nebo je k zakončení nepustila naše dobře fungující defenziva. Druhý gól
přidal opět Lukáš Kubů, který uklidil do branky odražený míč po další z našich
pěkných kombinací. 

Druhý poločas

Druhá půle byla po většinu času opět vyrovnaná. Větší šance ale lze zaznamenat na
naší straně. Dvakrát se do drzého průniku vydal Ondřej Šáda, avšak nemířil přesně.
Po několika pěkných kombinacích jsme se dostali zajímavých příležitostí, avšak
zakončení bylo nepřesné nebo nás opět zradila finální přihrávka. S přibývajícími
minutami jsme polevili a dostali Miřetice do hry, avšak hráči soupeře vyprodukovali
pouze pár nepřesných střel a dvě větší šance. Tu první zlikvidoval Jíša, když vytáhl
přízemní střelu mířící k tyči konečky prstů tak, že skončila na pravé štangli a od ní
se odrazila na roh. Ze druhé šance už udeřilo, ze strany šel sám na branku jeden z
Miřetických fotbalistů a s přehledem obhodil Jíšu v naší brance – 2:1. Na tomto
skóre už se do konce nic nezměnilo. 

Závěr

S Miřeticemi jsme v kombinované sestavě plné mladíků podali dobrý výkon. Až na
krátký úsek hry na začátku první půle a posledních 20 minut té druhé, kdy to
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nebylo ono, jsme velmi zdařile a hlavně povětšinou po zemi kombinovali a dobře se
pohybovali.

Góly
Lukáš Kubů 2x

Sestava
Jan Jíša, Jakub Dvořák, Michal Dvořák, Leoš Hanousek, Ondřej Šáda, Jakub Vlk,
Tomáš Bejček, Jan Hanousek, Filip Bouz, Jiří Štyx ml., Lukáš Kubů

Střídali: Není známo.
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