MINI 10 jaro 2014
Pátek 04.04.2014 17,00 h – Zbraslav - Uhříněves 5 : 3 ( 1:0 , 0:1 , 2:0 , 2:2 )
Góly : Vodička Jakub 2, Bohatec Tomáš, Cikhart Lukáš , Bartoš Adam
Výborný zápas s maličko hektickým koncem... Po třech čtvrtinách jsme v pohodě vedli 3:1 a zdálo se,
že si v klidu dokráčíme pro vítězství, ale v poslední čtvrtině jsme nechali soupeře vyrovnat, když
nejprve náhodně snížil na rozdíl jediné branky, a pak jsme dostali hloupý gól po standardce (z rohu)
na 3:3. Naštěstí zápas rozhodl v samotném závěru Kuba Vodička dvěma slepenými góly, vždy po
přihrávce kapitána Tomáše Wegmanna.
Výborně hrála první obrana (David Carzoli a Petr Smejkal), jistý Vašek Valín vychytal ve svých částech
nulu. První jarní branku vsítil Tom Bohatec, který v sólovém úniku chladnokrevně přehodil brankáře
hostů. Další góly přidali rovněž netradiční střelci, Lukáš Cikhart a nejmladší hráč na hřišti Áda Bartoš.
A pak už přišel čas na parádní vystoupení Kuby Vodičky, který se přesunul z obrany do zálohy a ve
svých šancích nezaváhal. Ale celý tým hrál velice aktivně a překvapivě velmi nadstandardních výkonů
tam bylo více.
Sestava :
1 – Valín Václav 2 – Wegmann Tomáš 3 – Čermák Václav 4 – Mixa Michal 5 – Carzoli David
6 – Kováč Martin 7 – Burian Damián 8 – Vorlíček Lukáš 9 – Fried Martin 10 – Bartoš Adam
11 – Smejkal Petr 12 – Bohatec Tomáš 13 – Kováč Jakub 14 – Cikhart Lukáš 15 –Mecera Filip
16 – Vodička Jakub (červeně jsou označeni ti, co nebyli)
1. pětka: Carzoli David + Smejkal Petr (obrana)
Wegmann Tomáš (záloha)
Bohatec Tomáš + Cikhart Lukáš (útok)
2. pětka: Čermák Václav + Vodička Jakub (obrana)
Mixa Michal (záloha)
Vorlíček Lukáš + Bartoš Adam (útok)

Pátek 11.04.2014 17,00 h – Štěrboholy - Zbraslav 1 : 13 ( 1:0 , 0:2 , 0:6 , 0:5 )
Góly : Mixa Michal 4, Korecký Viktor 4 , Wegmann Tomáš 2 , Šírl Standa 2 , Vodička Jakub
Dnes se nás sešlo opravdu hodně moc a tak jsme museli oproti minulému zápasu pozměnit sestavu a
nasadit dokonce 3 pětice hráčů, aby se kluci dostali na hřiště a všichni si zahráli. První čtvrtina byla
z naší strany asi nejméně povedená a byť jsme měli mírný tlak, tak opět po standardní situaci dal gól
se štěstím o tyč soupeř. Ve druhé čtvrtině dal Tomáš W. po důrazném napadání při rozehrávce gól na
1:1 a pak se konečně po asi 5 neproměněných obrovských šancích prosadil i Viktor K. Druhý poločas
už byl jen o tom, kolik gólů dokážeme přidat, a bylo jich nakonec dalších 11 !!! A mohlo jich být i více.
Krásně z dálky se trefil Standa Š. a ve 4. čtvrtině dal Míša M. čistý hattrick. Odveta za podzimní
porážku se nám povedla výborně a naše jarní bilance je úžasná. Navíc herní projev se stále lepší a
kluci si zápasy chtějí užít – opravdu krásný začátek jarní sezóny.
Sestava :
1 – Valín Václav 2 – Wegmann Tomáš 3 – Čermák Václav 4 – Mixa Michal 5 – Carzoli David
6 – Kováč Martin 7 – Burian Damián 8 – Vorlíček Lukáš 9 – Fried Martin 10 – Bartoš Adam
11 – Smejkal Petr 12 – Bohatec Tomáš 13 – Kováč Jakub 14 – Cikhart Lukáš 15 –Mecera Filip
16 – Bartoš Václav 17 – Šírl Standa 18 – Korecký Viktor 19 – Vodička Jakub (červeně jsou označeni ti,
co nebyli)
1. pětka: Carzoli David + Cikhart Lukáš (obrana)
Wegmann Tomáš (záloha)
Kováč Martin + Vorlíček Lukáš (útok) - ve druhém poločase místo Lukáše Jakub Kováč
2. pětka: Čermák Václav + Smejkal Petr (obrana)
Mixa Michal (záloha)
Bohatec Tomáš + Bartoš Adam (útok)
3. pětka: Šírl Stanislav + Vodička Jakub (obrana)
Bartoš Václav (záloha)
Burian Damián + Korecký Viktor (útok)

Pondělí 21.04.2014 15,15 h – Zbraslav - Dolní Měcholupy 8 : 5 ( 0:3 , 0:1 , 5:0 ,
3:1 )
Góly : Bartoš Václav 4 , Mixa Michal 2 , Wegmann Tomáš 2
Po podzimním výsledku a předchozích zápasech vypadal tento zápas jako jasná záležitost a v prvním
poločase také i výsledkově byl, bohužel v náš neprospěch. Z našich nadějných pokusů se neurodilo
nic, zato soupeř díky velké rychlosti trestal a tak jsme bohužel museli v poločase nepatrně zúžit
sestavu a pokusit se o malý zázrak – otočit ze stavu 0:4. Když na začátku 3. čtvrtiny Vašek Bartoš dal
náš letošní 100. gól v sezóně, začala se pomaličku objevovat větší okénka v obraně soupeře a hlavně
se je začalo dařit i využívat - a ještě do konce čtvrtiny celkový stav dokonce otočit! Branky přidali
Michal M. a Tomáš W., Vašek B. zkompletoval hattrick. Musíme pochválit i oba brankáře, protože jak
Václav, tak Filip přidali v posledních dvou čtvrtinách několik velmi dobrých zákroků, zvláště
v momentě, kdy se tolik důsledně nebránilo a každá chyba mohla být katastrofou. Bombonek
vymysleli Tomáš W. s Vaškem B. v průběhu poslední části: po překopnutí půlky soupeřovým
brankářem byl nařízen nepřímý kop a po malém naražení proti noze následovala střela z půlky hřiště
přesně pod břevno a 6. gól v sítě soupeře! Jedním slovem nádhera! A když přidali další branky Michal
M. a Tomáš W., bylo o vítězi a 3 bodech jasno. Soupeř již jen korigoval stav. Nicméně za nasazení
v první polovině zápasu si zaslouží nesmírný obdiv, zvláště když jejich sestava byla spíše pro MINI 8.
Sestava :
1 – Valín Václav 2 – Wegmann Tomáš 3 – Čermák Václav 4 – Mixa Michal 5 – Carzoli David
6 – Kováč Martin 7 – Burian Damián 8 – Vorlíček Lukáš 9 – Fried Martin 10 – Bartoš Adam
11 – Smejkal Petr 12 – Bohatec Tomáš 13 – Kováč Jakub 14 – Cikhart Lukáš 15 –Mecera Filip
16 – Bartoš Václav 17 – Vodička Jakub (červeně jsou označeni ti, co nebyli)
1. pětka: Carzoli David + Cikhart Lukáš (obrana)
Wegmann Tomáš (záloha)
Fried Martin + Burian Damián (útok)
2. pětka: Čermák Václav + Vodička Jakub (obrana)
Bartoš Václav (záloha)
Bohatec Tomáš + Bartoš Adam (útok)
3. pětka: (pouze útočná trojice)
Mixa Michal (záloha)
Kováč Jakub + Kováč Martin (útok)

Neděle 27.04.2014 17,00 h – Lochkov - Zbraslav 5 : 6 ( 2:0 , 2:0 , 0:3 , 1:3 )
Góly : Wegmann Tomáš 3, Mixa Michal, Vodička Jakub, Bartoš Václav
Stejně jako v minulém kole, bylo i v neděli v Lochkově v prvním poločase hlavním naším nedostatkem
proměňování vyložených šancí - a měli jsme jich hned několik. Naproti tomu soupeř se díky dobré
kombinaci kolem naší branky dostával do poměrně jasných příležitostí a 2x to dal ještě v první
čtvrtině prakticky do prázdné branky. Brankář neměl šanci s góly cokoliv udělat. Třetí gól jsme si dali
sami, když Michal M. chtěl zlikvidovat nebezpečný centr do prostoru branky. A bylo s námi ještě hůř,
když Lochkov odskočil na rozdíl čtyř gólů - a tím skončil poločas. Opět pak proběhlo nepříliš populární
zředění sestavy a další pokus o zvrat. Druhý poločas začal přímočarou akcí našeho kapitána Michala
M., který prošel skrz úplně vše a vůbec mu v cestě nevadili 3 obránci ani brankář, míč přes ně procedil
do sítě a vykřesal naději. Tomáš W. se pak dvěma brankami postaral o stav 4:3 po 3. čtvrtině, a šance
na body byla rázem větší. A když v poslední části Kuba V. hlavičkou srovnal, bylo to hodně blízko, ale
to jsme nevěděli, co nás ještě čeká. Nejprve Vašek B. krásnou ranou téměř z poloviny hřiště zvrátil
stav na 4:5 v náš prospěch, aby pak soupeř asi dvě minuty před koncem s ohromným štěstím
vyrovnal. Vašek V. dělal, co mohl, jenže na padající list si dokázal pouze sáhnout. Ale kluci to nevzdali
a z další akce Tomáš W. napodobil soupeře a poslal i on svůj dalekonosný lob do soupeřovy branky,
dovršil tím svůj hattrick a dal výsledku konečnou podobu – 5:6 !!!!
Celý druhý poločas se hrál prakticky pouze na polovině soupeře, který hrozil z velmi rychlých brejků,
ale Filip M. i Vašek V. si ve spolupráci s obranou se všemi nebezpečnými situacemi poradili. Jediný
gól, který jsme dostali ve druhém poločase, byl pro nás velmi smolný, ale naštěstí naše vítězství
nezhatil a kluci tak dali svému trenérovi krásný dárek k narozeninám.
Sestava :
1 – Valín Václav 2 – Wegmann Tomáš 3 – Čermák Václav 4 – Mixa Michal 5 – Carzoli David
11 – Kováč Martin 7 – Burian Damián 8 – Vorlíček Lukáš 9 – Fried Martin 10 – Bartoš Adam
11 – Smejkal Petr 12 – Bohatec Tomáš 13 – Kováč Jakub 14 – Cikhart Lukáš 15 –Mecera Filip
16 – Bartoš Václav 17 – Vodička Jakub (červeně jsou označeni ti, co nebyli – tentokrát jsme byli
kompletní)
1. pětka: Carzoli David + Cikhart Lukáš (obrana)
Mixa Michal (záloha)
Kováč Jakub + Kováč Martin (útok)
2. pětka: Čermák Václav + Fried Martin (obrana)
Bartoš Václav (záloha)
Vorlíček Lukáš + Bartoš Adam (útok)
3. pětka: Vodička Jakub + Smejkal Petr ( obrana )
Wegmann Tomáš (záloha)
Bohatec Tomáš + Burian Damián (útok)

Úterý 29.04.2014 17,00 h – Zbraslav - Lipence 7 : 10 ( 0:3 , 2:3 , 1:2 , 4:2 )
Góly : Wegmann Tomáš 3, Kováč Martin, Bartoš Václav , Cikhart Lukáš, Vodička Jakub
Před utkáním panovaly značné obavy o výsledek, protože měl přijet nejlepší celek naší soutěže, který
dosud neztratil ani jeden bod, a v průběhu první čtvrtiny se tyto obavy začaly bohužel i naplňovat,
protože nás soupeř kombinační hrou přehrával a celkem zaslouženě se ujal vedení 0:3. Ve druhé části
odskočil dokonce na stav 0:5 a začalo to vypadat velmi nepěkně, ale opak byl naštěstí pravdou.
Nejprve nám přihrálo svou pomoc štěstíčko, když Tomáš W. z poloviny hřiště nachytal lipeneckého
brankáře, který podcenil jeho střelu, a pak jsme po pohledné kombinaci přidali díky stejnému hráči i
druhý gól na průběžných 2:5. Bohužel soupeř stačil ještě před poločasem přidat jednu branku. Opět
jsme tak v poločase prohrávali o 4 góly jako v minulých 2 zápasech, ale vzhledem ke kvalitě soupeře
byla tentokrát šance zopakovat předchozí výsledkové obraty jen malá. Přesto jsme si řekli, že druhý
poločas prostě neprohrajeme a zkusíme to už kvůli fantastickým divákům a i přes nepřízeň sudího,
který pískal poměrně tendenčně ve prospěch soupeře. Bohužel třetí čtvrtina nám úplně nevyšla
podle představ, 2x jsme chybovali a byli za to potrestáni, ale na druhou stranu ji krásnou brankou
okořenil Martin Kováč. Přesto se nám cíl na druhý poločas podařilo splnit díky poslední čtvrtině, kdy
soupeř sice přidal další 2 branky, ale přestal běhat, začala mu váznout i komunikace a souhra, kdežto
nám se začala výrazně lepšit kombinace a tak jsme díky brankám Tomáše Wegmanna, Vaška Bartoše,
Lukáše Cikharta a Jakuba Vodičky skóre druhé poločasu otočili v náš prospěch !!!! A to jsme ještě
několik vyložených šancí neproměnili. Každopádně všem klukům patří obrovská pochvala za
bojovnost i odhodlání, a také za to, jak k zápasu, a zvláště k jeho druhé polovině, přistoupili.
Sestava :
1 – Valín Václav 2 – Wegmann Tomáš 3 – Čermák Václav 4 – Mixa Michal 5 – Carzoli David
6 – Kováč Martin 7 – Burian Damián 8 – Vorlíček Lukáš 9 – Fried Martin 10 – Bartoš Adam
11 – Smejkal Petr 12 – Bohatec Tomáš 13 – Kováč Jakub 14 – Cikhart Lukáš 15 –Mecera Filip
16 – Bartoš Václav 17 – Vodička Jakub (červeně jsou označeni ti, co nebyli)
Carzoli David + Cikhart Lukáš + Vodička Jakub (obrana)
Mixa Michal + Wegmann Tomáš + Bartoš Václav (záloha)
Kováč Jakub + Kováč Martin + Bartoš Adam + Bohatec Tomáš + Burian Damián (útok)

Sobota 10.05.2014 09,30 h – Cholupice - Zbraslav 4 : 5 ( 0:2 , 1:1 , 1:1 , 2:1 )
Góly : Bartoš Václav 3, Kováč Martin, Wegmann Tomáš
Velmi důležitý výsledek, nečekané tři body! Vždyť na podzim jsme stejnému soupeři podlehli na
domácím hřišti 2 : 11. A podle toho také měla odveta vypadat, alespoň tedy podle mínění
cholupických. Už jejich rozcvička – na trenérovu píšťalku – dávala tušit, že tu partu kluků ze Zbraslavi,
kteří se rozcvičují sami, zatímco trenér píše zápis, jednoznačně přejedou… Abychom trochu otupili
jejich sebevědomí, nastoupili jsme tentokrát (na rozdíl od minulých zápasů) od začátku v nejsilnější
sestavě, a podařilo se. Kluci jezdili celou první čtvrtinu na doraz a drželi s domácími krok. A ve chvíli,
kdy si úplně ulítaný Míša Mixa řekl o vystřídání, naskočil místo něj Martin Kováč a než se s ním
obrana stačila “seznámit“, dal po samostatné akci gól na 0:1! Jeho radost byla tak nakažlivá, že jej
těsně před přestávkou napodobil Tom Wegmann – a odpočívat jsme šli za nadějného stavu 0:2. Po
přestávce sice soupeř přitvrdil, ale jeho hru (často za hranicí pravidel) potrestal kapitán Vašek Bartoš
brankou na nečekaných 0:3. Abychom vydrželi pekelné tempo zápasu, začali jsme trochu točit
sestavu, a až do konce utkání se v obraně po jednom střídali Lukáš Cikhart, Venca Čermák a Martin
Fried, v útoku pak Kuba Kováč, Adam Bartoš a Damián Burian. A kluci bojovali stejně, jako základní
pětka, takže soupeři, ženoucímu se za touženým vyrovnáním, dovolili jenom snížit na 1:3. Ve třetí
čtvrtině dokonce Vašek Bartoš zvýšil na 1:4, ještě před jejím koncem však Cholupice snížily na 2:4. A
na začátku poslední části dokonce na 3:4. Naštěstí Vašek Bartoš zkusil štěstí z dálky a svým třetím
gólem v zápase zvýšil opět na rozdíl dvou branek. V nervózním závěru už soupeř jen korigoval na
konečných 4:5, víc mu výborně hrající a obětavě bojující kluci nedovolili. Frustraci domácích nejlépe
dokumentuje skutečnost, že ani nechtěli kopat pozápasové penalty… Ale to naši radost ani
v nejmenším nezkazilo, a vítězný pokřik “Kod je nejlepší? Zbraslav!“ rezonuje cholupickou kabinou
možná ještě teď 

Sestava :
1 – Valín Václav 2 – Wegmann Tomáš 3 – Čermák Václav 4 – Mixa Michal 5 – Carzoli David
6 – Kováč Martin 7 – Burian Damián 8 – Vorlíček Lukáš 9 – Fried Martin 10 – Bartoš Adam
11 – Smejkal Petr 12 – Bohatec Tomáš 13 – Kováč Jakub 14 – Cikhart Lukáš 15 –Mecera Filip
16 – Bartoš Václav 17 – Vodička Jakub (červeně jsou označeni ti, co nebyli)
základní pětka: Carzoli David + Vodička Jakub (obrana)
Bartoš Václav (záloha)
Mixa Michal + Wegmann Tomáš (útok)

Sobota 17.05.2014 10,00 h – Zbraslav - Libuš 3 : 12 ( 0:3 , 0:4 , 3:1 , 0:4 )
Góly : Wegmann Tomáš, Kováč Martin, Mixa Michal
Dorazil k nám soupeř, který předchozí víkend porazil do té doby 100% úspěšné Lipence, a také to na
něm bylo vidět. První dvě čtvrtiny výborně kombinoval a jasně nás přehrával, možná i kvůli tomu, že
jsme byli nuceni nastoupit bez několika hráčů základní sestavy. Musíme však konstatovat, že lepší
protivník proti nám na jaře ještě nehrál. Poločas jsme prohráli úplně jasně 0:7, ale našim klukům se
nedala upřít bojovnost. I my jsme měli několik šancí na vstřelení alespoň čestného gólu, bohužel se
nám brankové situace nedařilo lépe vyřešit a jakékoliv chybičky Libuš nekompromisně trestala.
Druhý poločas pro nás začal výborně, soupeř zahrál malou domů, následoval nepřímý kop a Tomáš
W. po přiťuknutí Martina K. ranou o břevno zavěsil. A za pár okamžiků bylo ještě veseleji, když
dravým průnikem skóroval i Martin K. Bohužel soupeř se opět probral, přidal další branku a tím utnul
naše divoké snění. Do konce třetí čtvrtiny ještě krásně zakončil své typické sólo přes celé hřiště
Michal M. a díky tomu byl na světě alespoň dílčí pozitivní výsledek – vyhráli jsme tuto část zápasu 3:1.
V poslední čtvrtině jsme sestavu zkusili zredukovat, ale i přes tuto snahu jsme inkasovali další 4
branky. Soupeř byl prostě tentokrát opravdu nad naše síly...
Sestava :
1 – Valín Václav 2 – Wegmann Tomáš 3 – Čermák Václav 4 – Mixa Michal 5 – Carzoli David
6 – Kováč Martin 7 – Burian Damián 8 – Vorlíček Lukáš 9 – Fried Martin 10 – Bartoš Adam
11 – Smejkal Petr 12 – Bohatec Tomáš 13 – Kováč Jakub 14 – Cikhart Lukáš 15 –Mecera Filip
16 – Bartoš Václav 17 – Vodička Jakub (červeně jsou označení ti, co nebyli)
1. pětka: Smejkal Petr + Cikhart Lukáš (obrana)
Wegmann Tomáš (záloha)
Kováč Martin + Kováč Jakub / Vorlíček Lukáš (útok)
2. pětka: Čermák Václav + Carzoli David (obrana)
Mixa Michal (záloha)
Bohatec Tomáš + Burian Damián (útok)

Pátek 23.05.2014 18,00 h – Slivenec - Zbraslav 6 : 5 ( 2:1 , 3:2 , 1:0 , 0:2 )
Góly : Wegmann Tomáš 2, Šírl Stanislav, Mixa Michal, Bartoš Václav
Zápas začal moc hezky, rychle jsme se ujali vedení 1:0 po přímočaré akci, kterou zakončil Standa Š.
Bohužel to pro tento den byla naše poslední radost. Zápas se nevydařil vůbec nikomu, kupili jsme
chyby v obraně, obránci si nerozuměli s brankáři, útočníci hledali vždy o něco složitější řešení, než
bylo třeba, střelba záložníků z dálky opakovaně míjela cíl a byla dobrá tak akorát pro statistické
údaje... Soupeř hrál s nadšením a naše okénka při bránění nekompromisně trestal. Když těsně před
přestávkou kapitán Tomáš W. svým druhým gólem v zápase snížil z penalty na 5:3, byla ještě naděje
na zvrat. Před samotnou exekucí byl však zápas na několik minut přerušen kvůli nevhodnému chování
diváka, který nejprve urážel rozhodčího a nakonec vstoupil na hrací plochu (tímto bychom chtěli
požádat rodiče o dodržování zásad projektu “Neberte nám naši hru“). Druhý poločas pak probíhal
úplně stejně jako ten první, navíc snad z jediné akce v druhém poločase nám soupeř utekl na rozdíl 3
branek a nám se za celou 3. čtvrtinu nepodařilo pořádně zakončit. Poslední část zápasu jsme
zredukovali sestavu a pokusili se v dešti alespoň o vyrovnání, zásluhou Michala M. a Vaška B. jsme se
dostali na rozdíl jediného gólu, ten nám však soupeř již nedovolil vstřelit. Místo boje o 4. místo
v tabulce nás tak čeká pokus o ubránění páté pozice.
Sestava :
1 – Valín Václav 2 – Wegmann Tomáš 3 – Čermák Václav 4 – Mixa Michal 5 – Carzoli David
6 – Kováč Martin 7 – Burian Damián 8 – Vorlíček Lukáš 9 – Fried Martin 10 – Bartoš Adam
11 – Smejkal Petr 12 – Bohatec Tomáš 13 – Kováč Jakub 14 – Cikhart Lukáš 15 –Mecera Filip
16 – Bartoš Václav 17 – Vodička Jakub 18 – Šírl Standa (červeně jsou označení ti, co nebyli)
Valín / Mecera
Fried - Carzoli
Wegmann ©
Mixa - Šírl
Čermák - Vodička
Bartoš V.
Bohatec - Bartoš A.
Cikhart - Smejkal
Mixa
Bartoš V. - Wegmann ©

Pátek 30.05.2014 17,00 h – Zbraslav - Sparta Krč 2 : 10 ( 0:2 , 1:2 , 1:2 , 0:4 )
Góly : Wegmann Tomáš 2
Tentokrát k nám dorazil uvolněný soupeř, který vládne jarní tabulce (neboť v jeho dresu hrají letos
borci z Vyšehradu), a bylo to na jeho výkonu znát – zvláště pak hráč s číslem 17 byl skvělý. Všechny
hráče na hřišti převyšoval o hlavu nejen svou velikostí, ale i fotbalovým uměním, a ostatní spoluhráči
mu zdatně sekundovali. První část jsme začali aktivně a Tomáš W. mohl jako první rozvlnit síť,
bohužel se mu zakončení úplně nepovedlo. Stejně dopadl i Martin K., který obešel soupeřova
brankáře, ale prázdnou bránu levou nohou minul… A pak už přišla paráda hostujícího kapitána č. 17 zády k bráně zpracoval balón, nadhodil si ho a nůžkami zakončil do růžku. Naprostá nádhera! Díky
Vaškovi V. zůstal po první čtvrtině celkem přijatelný stav 0:2, protože soupeř při naší snaze o totální
fotbal  hrozil z nebezpečných brejků a velmi často se dostával do zakončení, kdy mu čelil už jen
Vašek. Stejný výkon předvedl ve druhé čtvrtině i smolař zápasu Filip M., který schytal několik
bolestivých ran, a naše naděje maličko vzrostly, když dal Tomáš W. po oklamání gólmana branku. Ale
to bylo již na stav 1:4, kterým skončil i 1. poločas. Ve druhé polovině zápasu stojí za zmínku pěkné
sehrání dvou rohů po sobě - nejprve Vašek B. krásně našel nabíhajícího Davida C., který tvrdou ranou
nechal vyniknout soupeřova brankáře, aby při opakovaném rohu šel centr rovnou do vápna, kde míč
propasíroval do brány skrz nohy gólmana podruhé Tomáš W. Pak už to byl z naší strany jen koncert
zahozených šancí a naopak v klidu hrající soupeř upravil skóre zápasu až na konečných 2:10. Možná
kdyby rozhodčí pískal lépe, tak bychom minimálně nějakou standardní situaci mohli proměnit, jenže
bylo vidět, že nám nepřeje. Nebylo to poprvé. Ale sportovně musíme uznat, že vyhrál ten lepší - a
nikoliv šťastnější jako v minulém kole.
Sestava :
1 – Valín Václav 2 – Wegmann Tomáš 3 – Čermák Václav 4 – Mixa Michal 5 – Carzoli David
6 – Kováč Martin 7 – Burian Damián 8 – Vorlíček Lukáš 9 – Fried Martin 10 – Bartoš Adam
11 – Smejkal Petr 12 – Bohatec Tomáš 13 – Kováč Jakub 14 – Cikhart Lukáš 15 –Mecera Filip
16 – Bartoš Václav 17 – Vodička Jakub (červeně jsou označení ti, co nebyli – hráči č. 3, 4 a 14
nastoupili za Mini-8 v souběžně hraném utkání v Lipencích, hráči č. 10, 11 a 17 byli omluveni)
brankáři: Valín / Mecera
obrana: Fried - Carzoli
1. útok: Wegmann ©
Burian - Bohatec
2. útok: Bartoš V.
Kováč M. - Vorlíček / Kováč J.

Pátek 06.06.2014 17,30 h – Chuchle - Zbraslav x : x ( x:x , x:x , x:x , x:x )
Neděle 15.06.2014 15,15 h – Zbraslav - Háje x : x ( x:x , x:x , x:x , x:x )

Gólová statistika jaro 2014 Mini-10 :
Wegmann Tomáš 16
Bartoš Václav 10
Mixa Michal 9
Vodička Jakub 5
Korecký Viktor 4
Kováč Martin 3
Šírl Stanislav 3
Cikhart Lukáš 2
Bartoš Adam 1
Bohatec Tomáš 1

