
                        ZIMNÍ TURNAJ FK POSTOLOPRTY 2013 
 
                         FK Tuchořice “ B “   :   SK Zlonice    ( 0 : 0 )    0 : 1 
 
                                                  Sestava 
                                         
                                          Tomáš Kopecký 
       Jakub Novák ,             Zdeněk Silný ,           Lukáš Košťák 
                                         Miroslav Havliš                                
        Petr Němec   , Tomáš Vimr , Martin Špeta ,    Tomáš Havrda 
                             Michal Demeter , Lukáš Samek 
 
Střídal : Jakub Švarc , Vojtěch Kolman , Tomáš Halfar , Zdeněk Veselý 
 
Branka : Tomáš Vimr 
 
Na druhý zápas zimního turnaje v Postoloprtech jsme stejně jako na první utkání odjížděli v 
kombinované sestavě. Pro nemoc chyběl Petr Bakos, David Kovalský , Miroslav Douša a Jan 
Švácha .V druhém utkání nás čekalo béčko FK Tuchořice jehož I. tým hraje I.A třídu . 
Rozjezd mělo naše mužstvo opět trochu pomalejší, což se dá z části připočíst i velmi nízké 
teplotě ( - 8 C ) . Soupeř disponující mladým ale o to běhavějším týmem nám dělal starosti . 
Naši měli problém s přesnou rozehrávkou a pohybem soupeře ve středu pole. Počáteční 
tápání vyústilo v chyby, které však soupeř nedokázal potrestat.Pomalu ale jistě jsme hru 
vyrovnali a převzali otěže zápasu. Do poločasu jsme měli 4 velmi dobré šance  ke skórování 
ale střely Špety, Halfara a Švarce buď soupeřův brankář kryl nebo jsme netrefili branku. 
Soupeř v té době hrozil jen sporadicky a zejména po rohových kopech. V průběhu zápasu 
jsme měnili sestavu, tak aby si každý mohl lehce odpočinout . Druhý poločas začal tak jak 
skončil a to naší herní převahou. Dvakrát byl do slibné šance vyslán Tomáš Halfar ale 
neprosadil se stejně jako P. Němec a Ma. Špeta.  Blízko skórování byl rovněž T. Havrda po 
rohovém kopu ale míč netrefil cca 5 m před brankou ideálně . Hosté hrozili z brejků a jeden z 
nich jim málem vyšel a to když naši na polovině hřiště reklamovali faul, přestali hrát a na 
brankáře Kopeckého a M. Havliše postupovali 2 hráči , prvně jmenovaný však skvěle 
nadvakrát zasáhl a uhájil čisté konto. S přibývajícím časem bylo zřejmé , že kdo dá první 
branku ten zřejmě zvítězí. K naší radosti to bylo naše mužstvo . Ve středu pole zabojoval T. 
Havrda , postupoval k hranici velkého vápna , kde následně předložil přihrávku do křídla 
nabíhajícímu T. Vimrovi a ten křižnou střelou překonal jinak vynikajícího golmana hostí 1 : 0 
. Zbývajících 10 minut jsme již odehráli v bezpečné vzdálenosti od naší branky a připsali si 
další 3 cenné body do tabulky . K potěše musíme konstatovat , že naše mužstvo opět udrželo 
čisté konto ale musíme se zamyslet nad množstvím neproměněných šancí a také nad 
střeleckou potencí útočníků. Branky zatím střílí pouze záložní řada resp.Vimr a to nám 
nemusí stačit. Pozitivní je rovněž skutečnost , že se  už po 6 tréninkových jednotkách začíná 
projevovat stále lepší fyzická kondice. 
 
 
                                                                  Trenér SK Zlonice 
                                                      Tomáš Smetana a Michal Špeta                


