
SOUSTŘEDĚNÍ V BRANDÝSE NAD LABEM, 19. - 21. 11. 2021 
PŘÁTELSKÝ ZÁPAS V MLADÉ BOLESLAVI 

Konečně máme kompletní složení hráče, nominoval jsem 12 kvalitní hráč a sraz v pátek 19. 11. 
2021 - Sportcentrum v Brandýs nad Labem. Poté večeři a po večeři měli jsme důležitou poradu 
s hráči a realizační tým, potom další individuální pohovor, atd.

V sobotu 20. 11. 2021 po snídani, šli jsme do sportovního halu a tam jsme měli tréninky, hlavně 
přesné přihrávky, držení míče, herní systémy se zaměření TE-TA, bago, přihrávky dle signály. 
Potom před obědem, my jsme měli sportovní kvíz a dovednost z futsalovou otázku z domova i ze 
světa a pak řešení se správnou odpověď. Pak šli na oběd, pak všichni polední klid na pokoje.

Potom, sejdeme opět společně do haly, přihrávky dlouhý centr, střelba na brankáře a k tomu TE-
TA pro brankáře i hráče.

Poslední půlhodina měli zeleno-růžový modelový zápas. Před večeři společné fotografování pro 
akreditaci i týmové plakáty. Potom šli na večeři, po večeři měli společnou porada a informativní 
pobyt na kvalifikaci před ME v Göteborgu, atd.

V neděli po snídaní odjeli společně do Mladého Boleslavu a měli jsme přátelskou utkání ve 
sportovních hale s FC MALIBU Mladá Boleslav. Výkop v 10:30 hodin a hrálo se 2 x 20 minut 
čistého času. V prvním poločase jsme prohráli 2:3, když jsme měli vedení 0:2,

něco jsme dělali zbytečnou chybu a oni nás využijí. Do poločasu byli vyrovnání obou mužstva a 
obě mužstva tvrdě bránili, nedalo se najít volny prostor pro míče a nedáte volný prostor soupeře, 
aby se oni nemohli pořádnou rozehrávat. O přestávce jsem vysvětloval v šatně, co vlastně naše 
tým nesměli chybu a musíme víc pozornost ve hře obsazování soupeřům, atd.

Po poločasech se polepšili náš tým hlavně rozehrávky naše mužstvo a snažili se převahu, začalo 
nervózní i tvrdé zápasy a pak podařilo remízu 3:3. Obou mužstva dali hodně šanci, ale nedají gól. 
Podařilo se vedení po krásnou akci a vedli jsme 3:4 a ještě zbytek 7 minut před koncem tým 
MALIBU měli na nás přesilovku, my se bráníme jak beton a nedali jsme šanci soupeřům na

prostoru pro jejich rozehrávky míče. Konečný výsledek nám zůstalo 3:4! Góly za ČR: 2x Benda, 
Hartoš a Hubáček.

Celkově zápasy měl jsem nadšený za pěkný výkon celý zápas a hráči se dodrželi můj tvrdý pokyn, 
oni splnili 96%. Nejlepší naše hráč stal mladý hráč Hartoš podle očima trenéra soupeře MALIBU. 
Potom všichni v šatně, moje proslov krátké hodnocení a poděkoval za skvělý výkon tuto zápasu a 
nejlepší přátelský zápas v letošním roce 2021, pak všichni se loučili a jeli domů.

Důležitější vřelé poděkování patří za finančně dotaci od NSA a klubové peněžní podporu za 
vlastního klubového hráče.


Reprezentace ČR - FC Malibu Mladá Boleslav 4:3 (2:3) 

Branky: 2x Benda, Hartoš, Hubáček


Sestava: Minarik (Blasczyk F.) - Braneac, Benda, Gajdošík, Hartoš, Holan, Hubáček, Džilič, 
Novotný, Lištvan, Let


Realizační týmy: Valášek, Jedlička, Kolíska, Crkovský


