
Přátelský zápas 
29. července 2015 – 18:00 hodin – v Příměticích u Znojma 

Hřiště – TJ Sokol Přímětice 

 

TJ SOKOL PŘÍMĚTICE - SKN BRNO 6 : 0 (2 : 0) 
   

Branky: - 
Žluté karty: žádné 
Červené karty: žádné  
Diváků: 50 
  
Sestava:  
SKN Brno: Mundok T. (2. poločas Kuchař K.) – Brož T., Zeman V., Benda L., Stehlík P. -  
Fellmann A., Papoušek A., Dvořáček J., Bednařík M. – Malý M., Světinský L. 
Střídání hokejové: Šíma J., Brandejský K., David T., Jedlička D., Jelínek L., Novák M. 
 
Původně jsme se domlouvali emailem s Adamem Papouškem, že budeme hrát v sobotu 25. 7. 
2015, ale všichni měli různé důvody. Proto se zápas přesunul na středu 29. 7. 2015. Ve středu 
29. 7. 2015 brněnští hráči cestovali do Přímětic. Bydlí zde jeden z našich hráčů – Adam 
Papoušek, který chtěl připravit přátelské utkání (letos postoupil do vyšší soutěže 1. třída ,,B“) 
s týmem TJ Sokol Přímětice (Znojmo). Na hřišti se setkalo dost - 18 brněnských hráčů, zbytek 
hráčů se nemohl z různých důvodů zúčastnit. Na poli jsme připravili jinou sestavu hráčů. 
Přátelský zápas se na přímětickém hřišti uskutečnil od 18:00 hod.  Se soupeřem jsme se 
dohodli, že se bude hrát 2 x 45 minut. Celý den bylo akorát teplo 22 stupňů a před zápasem 
chvilku více pršelo. V přípravném utkání jsme se dokázali výrazně brankově prosadit, čímž jsme 
si určitě zvedli potřebné sebevědomí. Zápas se odehrával v dobrém tempu. Zprvu velký tlak 
domácího mužstva postupem času vyprchal a hra se srovnala. Domácí Přímětice během 
zápasu vedly už o dva góly. První poločas jsme prohrávali 2:0. Rychlými útoky a proměňováním 
situací Přímětičtí hráli v neprospěch amatérského mužstva, díky tomu naši brněnští prohráli. 
Zápas skončil výsledkem 6:0. Utkání jsme prohráli, protože jsme poprvé nastoupili proti 
silnému mužstvu z okresního přeboru. V posledních 5 min. zápasu Adam Papoušek vystřídal a 
loučil se se svým klubem. Nyní půjde hrát na roční hostování do Tasovic. Poděkoval jsem všem 
fotbalistům, protože jich přijelo dost. Také jsem poděkoval klubu z Přímětic za přípravu utkání 
a také jsme moc poděkovali lidem z obce Přímětic a také neslyšících lidem. Akce proběhla 
v pořádku.  
 
 

zapsal Radek Probošt 


