Martinice – Rokytnice nad Jizerou 7 : 0 (4 : 0)
K prvnímu mistrovskému zápasu nové sezony jsme nastoupili v sestavě:
v brance Miky Ježek, obrana Matěj Macoun, David Repaský a Kuba Salaba, v záloze Kuba Vancl a
Martin Svoboda, v útoku Tonda Křivinka a Matěj Kožnar. Na střídání byli připraveni Kuba Repaský,
Arnošt Hájek a posila ze starší přípravky Matěj Kraus.
Do zápasu jsem vstupoval s určitými obavami, byl to můj první zápas na lavičce v pozici trenéra.
Navíc se zápas poprvé hrál na polovinu hřiště v počtu 7 plus brankář. Někteří kluci kvůli
prázdninovým aktivitám nestihli ani jeden předzápasový trénink a z důvodu malého počtu hráčů
jsme neodehráli žádný přípravný zápas. Kluci však svým přístupem a nasazením od začátku zápasu
ukázali, že za dva měsíce se fotbal nezapomíná. Hned od úvodního hvizdu zatlačili soupeře na jeho
polovinu a už ve druhé minutě uplatnil Tonda důraz před brankou a otevřel skóre. I dále jsme se
snažili o kombinační hru a využívání volných prostorů po krajích hřiště. Z toho plynuly pěkné
kombinační akce, ze kterých jsme vstřelili další dva rychlé góly a ukázali soupeři, že z Martinic se
body nevozí. Podobný styl hry pokračoval i ve druhém poločase, kluci si v poklidu udržovali
převahu, soupeř sice občas zahrozil střelou z dálky či pokusem o brejk, naše obrana si se vším
dokázala poradit. Miky v brance moc práce neměl, ale vychytaná nula určitě potěší a je odměnou
pro celý tým. Každý z hráčů, který byl na hřišti, se snažil podat maximální výkon. Občas vázla
kombinace, nebo se nepovedla přihrávka, ale to je na začátku sezony normální a máme co zlepšovat.
Důležité je, že kluci měli zájem hrát a všichni se do hry zapojili. Potěšila mě věta v kabině po
zápase: „Mě to dneska hrozně bavilo“. Tak doufám, že to klukům vydrží!!!.
Střelci branek: Martin 3, Kuba Vancl 2, Tonda 1, Kuba Repaský 1
Diváci: 44
Úterní trénink odpadá z důvodu přátelského zápasu dorostu, trénink ve čtvrtek v 16.30
Další mistrovský zápas je v sobotu 3. 9. od 10 hodin v Nové Vsi, odjezd v 8:45 z náměstí, případně
sraz 9:15 v Nové Vsi. Na dopravě se domluvíme ve čtvrtek na tréninku.
Petr Svoboda

Tabulka po 1. kole
# Klub

Z V R P S

B P+ P-

1. Sokol Martinice

1 1 0 0 7:0 3 0

0

2. FK Košťálov

1 0 1 0 1:1 1 0

0

3. So Nová Ves/FC Lomnice

1 0 1 0 1:1 1 0

0

4. Spartak Rokytnice

1 0 0 1 0:7 0 0

0

