
Memoriál Josefa a Zdeňka Hlaváčkových 
 

Arrow Mobil Cup 2013        28.ročník 
 
 
Skupina A: TJ ZD Podlesí Ročov,     Skupina B: Sokol Lišťany  
         FC Citoliby              FC Domoušice 
          SK Zlonice                                           Old Boys Ročov 
    
 
Už skoro tradicí se stává ,že jsme zváni na tento turnaj v Ročove i letos jsme pozvání 
neodmítli a jako obhájci minulého ročníku jsme zde nastoupili. 
Bohužel před tímto turnajem trenér Tomáš Smetana dostal řadu omluvenek : 
T.Vimr,K.Nagy,P.Němec,P.Bakos,T.Halfar a tak byly oslovení cizí hráči,kteří naše 
barvy neoblékají, a tím tak aby se ukázali zda by mohli v budoucnu náš tým posílit :  
M.Gil,D.Hovorka,L.Kuhn,D.Krampera 
 
Skupina: 
 

FC Citoliby   -  SK Zlonice          0:0  (0:0) 
 
Hráči Citolib,už měli jeden zápas odehraní a tak jejich rozehranost byla vidět hned v úvodu 
utkání,kdy musel T.Kopecký vytáhnout střelu pod břevno. Až střela nové posily našeho 
mužstva Lukáše Gila měla parametry,míč však mířil těsně vedle.V druhém poločase se naše 
hra už pomalu zvedala a soupeře jsme začali přehrávat. Svůj špatný den měl dnes Michal 
Demeter ,to co dokázal zahodit se jen tak u něho nevidí, obzvláště samostatný unik,kdy se 
Michal řítil sám na domácího brankáře,který upadl se mohl Michal zeptat kam to chceš, 
z malého vápna netrefil vůbec branku???  
 

TJ ZD Podlesí Ročov   - SK Zlonice       1:1       (1:1) 
 
Běžel 6.minuta utkání a náš smolař dne Michal Demeter se přece jen dočkal branky,kdy mu 
jako na zlatém podnose předložil gólovou přihrávku Martin Gil .Toto nedat, jak říkal trenér 
Smetana jel by Michal stopem domů. Naše radost však netrvala dlouho. Po velké chybě 
 v obraně Jakubem Švarcem, který místo zvolení odkopu balonu do bezpečí si s balonem 
 tak dlouho pohrával až mu ho domácí útočník vypíchnul a střelou k tyči vyrovnal na 1:1. 
Pak jsme se trochu začali bát o výsledek, protože případná prohra by nás přinutila hrát o 
konečné 5-6 místo. Výsledek skončil nakonec 1:1 a o naše prvenství ve skupině se muselo 
rozhodovat v penaltovém roztřelu ,kdy jsme domácí Ročov porazili v poměru 3:1.  
 
semifinále: 
 

FC Domoušice  -  SK Zlonice            0:2           (0:1) 
 
V první vážné situaci se ukázal Martin Gil,kdy jeho pokus brankář včasně kryl.  
To co se nepovedlo v předešlé akci se v 10.minutě Martinu Gilovi povedlo vedeme 0:1, 
kdy hlavou otevřel skóre.V druhém poločase vstřelil uklidňující branku Martin Špeta 0:2 
Skóre zápasu mohl ještě zvýšit agilní Martin Gil 



 
finále: 
 

SK Zlonice  -  Sokol Lišťany         0:0    (0:0) 
 
Mužstvo Lišťan ač hraje 4.třídu bylo aktivnější. Naši hráči si nechali vnutit jejich styl hry. 
A za celý zápas jsme si v úmorném 35stupňovém vedru nevypracovali žádnou akci a zápas 
dospěl k penaltovému roztřelu. 
penalty: Demeter vedle   
              M.Gil dal 
prohráváme finále v poměru 3:1 co dodat? 
 
Obhájit prvenství se nám nepovedlo nemůžeme se vymlouvat na to, že někteří hráči zde 
nebyli své si odehráli D.Hovorka,D.Krampera a asi nejvýrazněji se ukázal Martin Gil z Žižic, 
dobré vystoupení podal i Lukáš Kuhn na postu stopéra. 
 
Nejlepší brankář turnaje byl vyhlášen náš brankář Tomáš Kopecký    
  
 
 
Sestava:                      

 
 
 

Kopecký T. 
 

Novák J.      Kuhn L.   Švarc Jak.       Košťák L. 
 

Gil L.             Špeta Mar.   Tauš D.   Samek L. 
 

Demeter M.         Gil Mar. 
 

lavička:  Veselý Z.,Havliš M.,Šafner L. st.,Hovorka D. 


