
              ZIMNÍ TURNAJ FK POSTOLOPRTY 2013 
 
                         S. Tuchořice „ B „   :   SK Zlonice    ( 0 : 2 )    0 : 3 
                                                  Sestava 
                                         
                                          Tomáš Kopecký 
      Jakub Novák ,             Jakub Švarc ,           Lukáš Košťák 
                                        Zdeněk Silný                                
       Martin Špeta ,   Jan Švácha, Tomáš Vimr,    Petr Němec 
                             Michal Demeter , Lukáš Samek 
 
Střídal : Miroslav  Douša 
Branky     : Jakub Švarc, Lukáš Samek , Petr Němec  
Omluveni :  Petr Bakos , David Kovalský , Zdeněk Veselý , Dominik Tauš 
 
Finále zimního turnaje v Postoloprtech bylo  odvetou utkání ze základní skupiny , které naše 
mužstvo vyhrálo 1 : 0 . Bohužel i tento v pořadí již sedmý duel na turnaji se nesl ve znamení 
festivalu neproměněných šancí našich hráčů . V podstatě se dá říci , že finálový duel byl po 
celou dobu pod naší kontrolou , přičemž soupeř měl pouze jedinou výraznou šanci a to v I. 
poločase kdy střelu  záložníka Tuchořic mířící do šibenice vynikajícím způsobem zlikvidoval 
brankář Kopecký . Skóre  zápasu se pohnulo již ve 3 minutě kdy se k odraženému míči 
z rohového kopu dostal cca 10 m za hranicí velkého vápna Jakub Švarc a jeho bomba letící 
těsně nad zemí překvapila golmana hostí natolik , že mu mezi nohami proklouzla do sítě 0:1. 
O několik minut později se mohlo skóre opět pohnout ale k naší smůle Michal Demeter 
v šanci fauloval a tak míč uklizený do prázdné branky nemohl být jako branka uznán. Naši 
pokračovali v kombinační hře a soupeře za polovinu  hřiště pouštěli pouze sporadicky. 
V útoku se neúnavně pral Lukáš Samek  jež dělal svým aktivním pohybem soupeřovým 
obráncům velké problémy . Po šancích Martina Špety jehož dělovku z pravé strany vyrazil 
golman hostí se štěstím  nohami , Vimra, Demetera a Silného , to byl právě Samek který 
podruhé skóroval i když to bylo opět s přispěním velkého štěstí  0 : 2 . Druhý poločas byl již 
přehlídkou toho,co se dá označit možná i za neumění. Vzhledem ke skutečnosti , že naše 
mužstvo  vývoj utkání zcela jasně kontrolovalo nemusely nás neproměněné šance mrzet, 
dokonce jsme byli svědky toho kdy si zakončující hráč sám sobě vynadal. Zmiňovat zde 
všechny tyto šance  je asi zbytečné a vydalo by to minimálně na dalších 10 řádků . Konečnou 
podobu výsledku dal Petr Němec který z pravé strany prostřelil brankáře hostí na vzdálenější 
tyč 0:3 . V utkání byly k vidění velmi pěkné kombinace a je velká škoda , že je naši hráči 
nedokázali zužitkovat ke vstřelení dalších branek , neboť to po nich doslova volalo. Na 
druhou stranu , sice jsme neproměnili řadu šancí ale je potěšitelné , že jsme si jich tolik 
vytvořili. Na zlepšení koncovky můžeme a budeme pracovat.Poděkování patří všem hráčům 
kteří se pravidelně na zápasy turnaje dostavovali.Z pohledu trenérů můžeme být jak 
s konečným  výsledkem na turnaji , tak s předvedenou hrou spokojeni . Svůj cíl turnaj naplnil 
, mužstvo hrálo každý týden a kvalitně si zatrénovalo. Škoda je , že jsme se potýkali během 
turnaje se stálými absencemi hráčů a nemohli tak více vyzkoušet více herních variant . 
Představu o sestavě která vyběhne k prvnímu mistrovskému utkání již zhruba máme . 
S jistotou však můžeme říci , že to bude bez D. Tauše jež si v pátek způsobil na futsalu výron 
kotníku a v současné době chodí o berlích. O konečné nominaci by se  mělo rozhodnout  
v neděli na domácím hřišti , kdy od 15:00 hodin hostíme v poslední herní prověrce  2 celek 
okresního přeboru SK Zichovec . Konání tohoto utkání je však zcela závislé od počasí o 
víkendu.                                             

Trenér SK Zlonice – Tomáš Smetana 



 
 


