
                                                                       

Přípravné utkání dorostu, 4.3.2012, 

Libochovice   2   

Sestava: 

Náprstek   Nauš   Horn   Sýkora

Košťák   Bradáč   Vébr O.   Liška

 

Do zápasu v průběhu zasáhli: Kindl, Matourek, Urban

Průběh: 

Již ve druhé minutě po řadě soubojů ve středu hřiště se míč dostává na pravou stranu hřiště, 

odkud centruje Šťepán Bradáč

posílá do vedení. 

O tři minuty později podnikáme únik po levé straně, přichá

kanonýrka Jirku Vébra, který si se situací sám před brankářem ví rady a zvyšuje na 

prospěch. 

V 18.minutě je to už o tři góly

Po zbytek poločasu naše hra postupn

Lišky ze střední vzdálenosti, se kterými

přesto jasně kontrolujeme. 

Obraz hry v druhém poločase se radikálně mění a můžeme být rádi,

jako vítězové. Domácí postupně snižují na 

platí konečné skóre 2:3. 

Trenéři našeho mužstva byli hrubě nespokojeni s

hráči uvědomí, že i v jasně vyvíjejících se 

poctivým přístupem k tréninku

zápasu jasně patrné. 

Další zápas odehrajeme v sobotu 

generálku na jarní část sezony.  

                                                                        

4.3.2012, hřiště Libochovice 

Libochovice   2   -   3   Vraný 

Lowe 

Náprstek   Nauš   Horn   Sýkora 

Košťák   Bradáč   Vébr O.   Liška 

Vébr J.   Folda 

Kindl, Matourek, Urban 

Již ve druhé minutě po řadě soubojů ve středu hřiště se míč dostává na pravou stranu hřiště, 

odkud centruje Šťepán Bradáč a přesně nachází před brankou nohu Ondry Vébra

O tři minuty později podnikáme únik po levé straně, přichází křížná přihrávka na našeho 

, který si se situací sám před brankářem ví rady a zvyšuje na 

už o tři góly, to když se po skrumáži ve vápně prosazuje 

postupně uvadá, za zmínku stojí snad jen dvě střely našeho Jana

Lišky ze střední vzdálenosti, se kterými však domácí brankář nemá velké problémy.

druhém poločase se radikálně mění a můžeme být rádi, že ze zápasu odch

omácí postupně snižují na 2:3, a když neproměňují své další obrovské šance 

Trenéři našeho mužstva byli hrubě nespokojeni s hrou v druhém poločase a doufají

jasně vyvíjejících se zápasech nedostanou nic zadarmo. Dále věří,

tréninku budou pracovat na nedostatcích ve vlastní hře, které byli ze 

sobotu 17.3.2012 v Lovosicích, což pro nás bude znamenat 

arní část sezony.   

Již ve druhé minutě po řadě soubojů ve středu hřiště se míč dostává na pravou stranu hřiště, 

Ondry Vébra, který nás 

zí křížná přihrávka na našeho 

, který si se situací sám před brankářem ví rady a zvyšuje na 2:0 v náš 

, to když se po skrumáži ve vápně prosazuje Lukáš Folda. 

uvadá, za zmínku stojí snad jen dvě střely našeho Jana 

však domácí brankář nemá velké problémy. Zápas i 

že ze zápasu odcházíme 

ují své další obrovské šance 

poločase a doufají, že si 

zápasech nedostanou nic zadarmo. Dále věří, že 

budou pracovat na nedostatcích ve vlastní hře, které byli ze 

, což pro nás bude znamenat 


