SOUSTŘEDĚNÍ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍCH 5. - 7. 11. 2021
Vybrali jsme 12 hráčům a sraz V pátek 5. 11.2021,v Hotelu Amerika ve Velkém Meziříčích. Po
Večeři měli jsme poradu s hráči a osobní pohovor také různé informace.
V sobotu 6. 11. 2017 po snídani, pak společně do sportovního hala a tam jsme dvouhodinové
tréninky se za měření TE-TA, bago, střelby penalty a přihrávky dle signály. Po obědě klid na lůžko
a pokračování pohovor na pokoje.
Potom, sejdeme společně do haly a tam rozcvička před zápasem. Pak měli jsme přátelskou
utkání ve sportovních hale s klubem FC Velké Meziříčí. Výkop v 17:30 hodin a hrálo se 2 x
25 minut hrubého času. V prvním poločase jsme prohráli 4:2 a po dlouhém době jsme nehráli
zápasy, vlastě skoro 2 roky přes zakázaného sportu kvůli covidu-19. Vysvětlili, jsem, co my
děláme chybu a slabé i pomalé přihrávky.
Po poločasech se zlepšeno hodně rozehrávky naše mužstvo a snažili převahu, začalo napínavý
zápasy a vyrovnaný. Potom 10 minut před koncem náš tým převzal přesilovky a trvalo to 10
minut, jsme zahozené 4 krát s jistotou góly a ale bohužel i nedali gól, Konečný výsledek 7:6, Gól:
4x Benda, Gloga a Lištvan. Některé nováčci si hráli dobře.
Celkově zápasy jsem hodně spokojený se souhlasem týmový hráč. Nejlepší naše hráč stal Holan
podle očima soupeře. Potom Všichni směrem do hotelu.
Po večeři hodnocení zápasu a další informativní schůzku pro přípravu na kvali kaci ve Švédsku v
prosinci 2021. V neděli 7. 11. 2021 po snídaní z technických důvodu, kvůli nedostatek pronajmu
sportovních haly okolí Moravy a proto naše realizační tým rozhodli a zkrátí soustředění i rozchodil
v dopoledních hodinách domů.
reprezentace ČR - výběr FC Velké Meziříčí

6:7 (2:4)

Branky: 4x Benda, Lištvan, Gloga
Sestava: Minarik (Blasczyk F.) - Braneac, Let, Glosa, Gajdošík, Lištvan, Holan “C”, Holiš, Benda,
Hartoš, Džilič

fi

Realizační týmy: Valášek, Jedlička, Kolíska, Crkovský

