Výběr PKFS U14 přivezl z letní olympiády bronzové medaile
V týdnu od 24. do 28.6.2019 proběhla v Libereckém kraji olympiáda dětí a mládeže, jejíž součástí byl také
fotbalový turnaj výběrů KFS U14. Náš výběr tvořený z velké části hráči FC Viktoria Plzeň a doplněný
z regionálních týmů dokázal ve velmi silné konkurenci dojít téměř na vrchol. Ve své skupině v prvních dvou
dnech předváděl velmi dobrý fotbal podpořený efektivitou v zakončení, což přineslo plný bodový zisk a skvělé
skóre. Postupně jsme porazili Jihomoravský KFS 3:1, Ústecký KFS 4:1, Zlínský a Liberecký výběr shodně 4:0. Třetí
hrací den nám ale vůbec nevyšel. Určitě se na průběhu obou utkání výraznou měrou podílelo malé hřiště, kde
byla obě utkání plná důrazných kontaktů a my jsme se s tím nedokázali vypořádat. V prvním utkání dopoledne
nás Moravskoslezský kraj převálcoval 9:0. Odpoledne jsme chybami v obranné činnosti pustili soupeře
z Pardubic do vedení 3:0. Přesto se kluci nevzdali a 15´před koncem byl stav 2:3. V závěru jsme promarnili
obrovskou šanci na vyrovnání a postup do finále tak slavili soupeři z Pardubického kraje.
V utkání o 3.místo na hlavním stadionu FK Jablonec jsme se utkali s výběrem Prahy. Zápas byl velmi vyrovnaný.
V 19´jsme šli d vedení brankou Lukáše Tůši po standardní situaci. V celém utkání jsme pražskému výběru
nedovolili ani jednu střelu na branku. Trenéři dali v závěrečném utkání příležitost všem hráčům, kteří se turnaje
zúčastnili. Po závěrečném hvizdu pak propukla obrovská radost všech členů týmu, který v náročném turnaji ve
velkých vedrech dokázal svoji sílu a zaslouženě slavil zisk bronzových medailí. Ty si pak kluci převzali před
zaplněnou Home Credit arénou v Liberci v rámci závěrečného ceremoniálu LODM 2019.
Tým tvořili:
Brankáři – Nicolas Buchar, Jan Krištofovič
Hráči – Filip Červený, Pavel Dvořák, Jan Fremr, Lukáš Gadač, Pavel Gasczyk, Jakub Hönig, Matyáš Kobes, Vít
Němec, Lukáš Salák, Tadeáš Soběhart, Matěj Soupír, Samuel Kacerovský, Martin Šot, Lukáš Tůša, Viktor Vilímek
Trenéři – Martin Vísner, Jan Kovář, Miroslav Janda

