
E.ON Cup 2011 Polná 

04.06.2011

Tento víkend byl pro naše hráče velmi náročný. V sobotu  4.6.2011 se zúčastnili 7. ročníku E.ON Cupu
– turnaje hráčů do 10 let. 

Sestava:

Kadera Daniel – Weinhöfer Pavel, Ochrana Filip, Dvořák Patrik, Fiala Petr, Dohnal Marek – Titauer Jan,
Smyčka Petr, Křehlík Tomáš, Novotný Dominik, Gregar Daniel – Váša Marek, Svoboda Jiří, Kališová
Lucie 

Zhodnocení:

Na tomto turnaji se umístili na 8. místě z 12 mužstev. Ve skupině sehráli vyrovnané zápasy. Se
Svratkou prohráli 1:0, Novou Ves porazili 3:0, s Velkou Bíteší remízovali 0:0 a s Třeští prohráli 3:0.
V souboji o konečné 7. místo nakonec podlehli 2:1 soupeři z Luk nad Jihlavou. 

Za velmi pěkného počasí si všichni hráči tento turnaj užili, zúčastnili se doprovodných soutěží a dle
jejich vyjádření byli rádi, že se tohoto turnaje mohli zúčastnit. 

Herálec - Radostín

05.06.2011

V neděli nastoupili v nadstavbové části okresního přeboru k zápasu proti 4. mužstvu druhé skupiny tj.
proti mužstvu Herálce. 

Sestava:

Homola – Dvořák Patrik, Bradáč Ondřej, Barták Petr (Fiala Petr) – Titauer Jan, Křehlík Tomáš, Novotný
Dominik  - Poul Jan (Kališová Lucie) 

Výsledek:  4:3 (1:1) střelcem všech tří branek byl Poul Jan 

Zhodnocení:

Herně naši hráči domácí Herálec jasně přehrávali a v průběhu první půle se dostali do vedení. Po
nedorozumění v obraně se domácím těsně před koncem první půle podařilo srovnat. Do druhé půle
jsme nastoupili s tím, že chceme hrát stejným způsobem, protože ve dvoukolové části nadstavby
rozhoduje i skóre.  Domácí ale zužitkovali naše hrubé chyby a 3x stříleli z půlky do prázdné branky. Na
místo toho, abychom se poučili a těmto chybám se vyvarovali, umožňovali jsme soupeři další možnosti
na navýšení skóre stejným způsobem. Měli jsme velké štěstí, že soupeř své další šance neproměnil.
V samotném závěru se nám podařilo díky proměněným šancím snížit na přijatelných 4:3. 

Kaňkou na zápase bylo zranění Petra Bartáka (zlomená ruka). Všichni mu přejeme brzké vyléčení
tohoto úrazu. 

Odveta se hraje již v pátek 10.6. od 17:00. Abychom skončili na konečném 7. místě, musíme
v domácím zápase vyhrát alespoň o dvě branky. Tak přijďte fandit. Věřím, že se nám to vzhledem
k předváděné hře povede. 

Trenér Aleš Kališ


