
1.zápas semifinále 
 

SK Zlonice : Sokol Lenešice  3 - 1 
 
  Sestava:                                              Kopecký 
                          Novák                          Švarc                         Košťák 
                                                               Silný 
                            Kovalský        Bakos           Vimr             Němec 
                                           Douša                           Samek 
 
Střídání:Havliš,Demeter,Veselý 
                                                                          
 
Komentář k zápasu: Neděle je tu a opět jedeme do Postoloprt k prvnímu boji v semifinálové 
skupině s celkem Sokol Lenešice. Před tímto zápasem se po dlouhých jednáních konečně 
podařilo výboru SK Zlonice dokončit všechny přestupy na jarní sezónu, které jsme měli 
připravené,za což mu náleží velký dík.Jen pro upřesnění Tauš - přestup z Sk Slaný 
                                      Novák-přestup z Sk Slaný 
                                      Bakos-hostování z Meteor Praha 
                                      Kovalský-hostování z Sk Kadaň 
Před odjezdem jsme museli opět řešit některé absence i když musím podotknout že jich 
rapidně ubylo a do Postoloprt jsme odjížděli bez Špety Martina-hory,Šváchy Jana-hory,Tauše 
Dominika-rodinné důvody. 
K zápasu, už v prvních minutách vše nasvědčovalo tomu že to bude pěkný, rychlý 
fotbal .Hned po pár minutách vystihl Tomáš Vimr rozehrávku hostí a upaloval sám na 
brankáře ,těsně před ním si však ukopl balón trochu víc a rázem bylo po akci . 
Na hřišti byli k vidění pěkné kombinace a průniky směrem k soupeřově brance ,ale gól stále 
ne a ne přijít.Po faulu na našeho hráče zkoušel štěstí Kuba Švarc z přímého kopu ,těsně vedle. 
Ve 22.minutě se po pěkném individuálním uvolnění protáhl po lajně Lukáš Samek ve vápně 
lišácky zasekl balón počkal až soupeř projede a nahrál před branku na nabíhajícího 
Kovalského ,který sice nadvakrát ale přesto dostal balón do branky.Od soupeře jsme toho moc 
neviděli ,když už se dostal do zakončení bylo to vždy po nějaké naší chybičce.Pokud jsem to 
dobře počítal byli to zhruba 3 propagační střeli asi z 25 metrů s kterými neměl náš brankář 
větší problémy. 
Opět po akci ze strany přišel pěkný centr ,který si domácí obránce málem uklidil do branky 
bohužel se nepovedlo.Ve 28.minutě jsme zahrávali rohový kop ale Silný trefil pouze nad 
branku soupeře.Je tu 30. minuta a velice pohledná akce Vimr - Demeter ,kdy prvně 
jmenovaný chytrým dloubákem přehodil obránce hostí a Michal Demeter chladnokrevně 
zakončil k tyči vedeme 2:0.Ve 40. minutě krásná kombinační akce na jeden dotek po ose 
Veselý patičkou na Demetera ten okamžitě před branku na Kovalského  bohužel přímo 
brankáři do náruče.Jsme v 41.minutě a opět Vimr vystihl rozehrávku hostí vystřelil na branku 
brankář opět připraven.Po ojedinělé akci hostů zatáhl útočník balon snažil se nacentrovat před 
branku a zaskočil našeho brankáře Kopeckého neboť jeho centr zapadl na vzdálenější tyč a 
bylo to 2:1.Pokud jsem psal že soupeř hrozil jen sporadicky tak ve druhém poločase bylo na 
hřišti jen jedno mužstvo a to naši borci.Soupeře jsme zatlačili na jeho polovině a ven se 
dostával jen při odkopu .Demeter se rozhodl kličkovat ve vápně a nebyl to tak špatný nápad 
2 kličkami položil soupeřova obránce na zadek a přihrával před branku bohužel byl centr na 
poslední chvíli zablokován.Pak se rozhodl Tomáš Vimr, že ukáže něco ze svého repertoáru , 
 
 



s lehkostí sobě vlastní obešel 5 protihráčů , ale byl bohužel přistrčen na vápně ,z následujícího 
přímého kopu jsme nevymysleli nic.Nechci se opakovat ,ale opět Vimr jde sám na branku 
bohužel mimo.55.minuta podařená akce Míry Douši sklepává balón na Vimra opět mimo. 
V tomto utkání bylo spousta pěkných kolmých přihrávek po zemi mezi beky ,ale bohužel 
našim chlapcům vždy chyběl krok nebo dva na zachycení -škoda.60. min. Pěkná akce Petra 
Němce ,přihrával Veselému přes beky ale Zdenek selhal opět mimo.70.minuta samostatný 
průnik Míry Douši perfektní pokrytí míče a faul na něho ,balón si vzal MIchal Demeter a svou 
druhou brankou zvyšuje na 3:1.Do konce druhého poločasu moc nezbývalo a za zmínku stojí 
rozehrávání nepřímého kopu Kubou Švarcem ,který neprostřelil,a pěkná rána Lukáše 
Košťáka ,která šla nad branku.Myslím že v tomto zápase se ukázalo ,že poctivou zimní 
přípravou je vše trochu lehčí .Samozřejmě že je to dřina ,ale na vašem pohybu bylo znát že 
jste velmi dobře připraveni na jarní boje a my s trenérem Smetanou jsme spokojeni. 
Děkuji všem hráčům za pěkný fotbalový zážitek ,,bylo to ke koukání".              
 
 
Asistent trenéra Špeta Michal 


