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Ahoj tady stručný komentář k zápasu v Postoloprtech náš první soupeř sokol Bečov . 
Výhra 1:0 branka 30.min. Vimr 
Tento turnaj jsme pojali jako výborné doplnění zimní přípravy,vyzkoušení si některých posil 
 a nacvičení různých herních stylů a kombinací.Již před samotným zápasem museli trenéři 
řešit spousty absencí, což jim trochu pokazilo náladu .Musím uznat, že do Postoloprt jsme 
odjížděli s velmi kombinovanou sestavou byť je tento turnaj více méně přípravou pro 
 A mužstvo. Sestava : 
 
                                                                      Kopecký 
               Kovalský D.                                        Silný Z.                               Kuba Novák 
                                                                     Havliš M. 
 
                 Špeta Ma.                   Vimr T.                              Němec P.                 Havrda T. 
 
                                                           Samek                         Demeter    
 
          Střídání:  Košťák Karel,Kolman V.,Krampera D. 
 
 
Po prvních pěti minutách co se naši borci trochu hledali jsme pomalu začínali přebírat otěže 
zápasu do svých rukou ,naši kluci začali kombinovat mluvit na sebe a bojovat což vyústilo  
v první branku zápasu kterou, zaznamenal ve 30. min. Vimr .Do té doby bylo na naší straně 
několik dobrých příležitostí Špeta Martin 2-3 střely bohužel mimo branku ,drzý a dravý 
průnik Michala Demetera , který byl zastaven faulem ve vápně, za který měl rozhodčí zcela 
jistě nařídit pokutový kop.Pěkný průnik po narážečce Tomáše Havrdy, který vracel balón pod 
sebe na nabíhajícího Martina Špetu, bohužel náš kapitán opět minul.Krásně z mého pohledu 
pracoval z pozice krajního obránce nováček v našem dresu Kuba Novák který svými průniky 
větral obranu soupeře.Pokud jsem na něco zapoměl nechť mi hráči prominou , ale opět jsem 
se nechal strhnout zápasem a neudělal si žádné poznámky(jako vždy).Chci poznamenat, 
že hráče v tomto utkání jsme střídali hokejovým způsobem, takže se během 15-20 minut vždy 
protočili .Do druhé půle jsme nastoupili s vědomím že nesmíme inkasovat a naše hra začala 
být trošičku opatrnější a soupeř začal vystrkovat růžky.Jeho snaha byla ale velice jalová 
 a žádné velké nebezpečí nehrozilo.Během celého druhého poločasu si naši kluci opět 
vypracovali řadu zajímavých situací ale druhý gól jsme už nepřidali .Za zmínku stojí pěkné 
příležitosti a průniky Martina Špety kterému dnes nebylo souzeno ,pěkný průnik Michala 
Demetera který přihrával pod sebe na desítku na nabíhajícího Lukáše Samka ,nebo sólový 
průnik Karla Košťáka,který bohužel v kritický moment selhal a trefil úplně mimo branku . 
To je asi vše podstatné co jsem zaznamenal ,po zápase když jsme s Tomášem Smetanou 
probírali zápas tentokrát už z vytopené klubovny u nás na hřišti jsme byli oba dva s výkonem 
a nasazením a výsledkem VELICE spokojeni a tímto děkujeme všem hráčům kteří hráli 
 v neděli v Postoloprtech .Je vidět že i naše mladé pušky a hráči širšího kádru A mužstva 
mohou zastoupit své starší a zkušenější kolegy.(kteří pořád nemají čas nebo chuť?)             
 
Další informace vám napíšu v neděli                                                      
Špeta Michal asistent trenéra ,,A´´ 
  
 


