
Prague youth rugby festival ? ...  Skvělé představení zlínské U 10 !!!

 Tak, vážení příznivci zlínského rugby a především rodiče našich šikovných rugbistů - 
to co předvedla naše U10 v Praze bylo fantastické !

Mezinárodního turnaje se zůčastnilo 30 týmů. Sehráli jsme 7 utkání v nichž jsme 4x zvítězili, 
2x remizovali  a jen jednou prohráli a to s pozdějším vítězem turnaje - domácí Tatrou Smíchov. 
Dosáhli jsme skóre celkem 23 : 6  a obsadili 6.místo. Je to opravdu výborný výsledek.  
To hlavní je ale něco jiného: naše žlutá U 10 předvedla vynikající týmovou hru, nasazení a sehrála 
strhující zápasy s týmy, které nakonec v turnaji obsadili na 1., 5. a 7. místo. Tímto si náš tým získal 
respekt soupeřů a dle ohlasů v zákulisí, také obdiv rozhodčích a trenérů jiných týmů. 
Námi sehraná utkání patřila k nejpohlednějším a nejnapínavějším na turnaji...

Náš tým : Beata Dittrichová, Karolína Šenková, Bart Bouc, Alex Bruštík, Kuba Číž, 
     Pavel Doležel, Mikuláš Horský, David Ingr, Jakub Janík, Adam Kudělka,
     Ferdinand Váňa a Vojtěch Zuzaník.   

Základní skupina :
 RC Zlín -  RC Griffins Jablonec n/N. 8 : 0
Do prvního zápasu turnaje jsme nastoupili s jasným cílem – nešetřit se, hrát naplno a  vyhrát 
každý zápas do kterého nastoupíme. S týmem Jablonce jsme se nikdy nesetkali, tak jsme na nic 
nečekali a do 7 minutového zápasu jsme vtrhli dravě. Pozornost obrany soupeře úspěšně otestoval
několika kličkami a rychlým průnikem Ferdinand - 1:0. Po výkopu soupeře jsme rozjeli útok, míč
se dostal až na pravé křídlo k Beatě a ta neváhala dosprintovala pro druhou pětku - 2:0. Jako třetí,
tentokrát z levé strany zaútočil hráč, který byl angažován do týmu až v rychlíku cestou do Prahy.
Ano, byl to Kuba Číž ! Kuba prfektně prošel - po spolupráci s Vojtou a podporou ostatních a 
zvýšil na 3:0. Dalším, kdo se podíval za soupeřovu brankovou čáru byl Bart a zvýšil na 4:0.
Pro další body se mezi několika soupeři prorval Adam a položil -5:0. Zápas pokračoval a hlad
po položení bodů nezkončil. Do akce byl přihávkou spoluhráčů vybídnut Alex a svým drtivým 
sprintem zvýšil už na 6:0. Sedmá minuta se blížila, ale nepolevili jsme v tlaku na soupeře. Dalším 
rychlým průnikem dokázal navýšit skóre na 7:0 Mikuláš. Poslední akcí zápasu uzavřel bodovou 
lavinu na konečných 8:0 Ferda. 

RC Zlín – RC Plzeň 4 : 1
Druhý zápas byl důležitý. Abychom postoupili z kvalifikace z prvního místa, bylo třeba zvítězit.
Do zápasu jsme vtrhli - jak jinak, s jasným cílem - soupeře zatlačit, nenechat ho tvořit hru a letět
do útoku. To se nám celkem brzy podařilo přenesením hry nalevo - a  tam se prosadil démon z
rychlíku, Kuba Číž - 1:0. Podruhé jsme soupeřovo postavení rozebrali v několika fázích a poslední 
u míče byl Ferda, který zvýšil na 2:0. Soupeři se snažili, jejich útok jsme ale pokryli dobrým 
skládáním a dravým odebráním míče. To se zůročilo, když pěknou přihrávku dobře zpracoval Alex
a nekompromisně dosprintoval pro třetí pětku - 3:0. Adam nechtěl vyjít v tomto zápase na prázdno:
po výborné akci našeho týmu zamířil Adam přímo do posledních dvou obránců, místo toho aby 
přihrál na pravou stranu zcela volné Beatě, která skvěle podporovala útok. Přesto Adam skóroval, 
ale pochválen za to nebyl - 4:0. Blížil se konec zápasu, soupeř však nechtěl vyjít na prázdno - poté 
co ve svém prvním zápase porazil Jablonec 5:0. Takže nakonec,se nám jeden z jejich útoků 
nepodařilo pokrýt a inkasovali jsme první pětku turnaje -4:1.



Play off – top 16 :
 RC Zlín – Vilnius Rugby Academy 5 : 0
Další zápas byl opět velmi důležitý pro postup turnajem směrem vzhůru. Zároveň to byla velká 
neznámá, protože jsme se měli utkat s U10kou z hlavního města Litvy. Cíl zněl jasně …
Byl to pro naše hráče nepříjemný zápas. Museli strpět velmi nečistou hru, plnou vysokých skládek
a hraní v offsidu. Mezi soupeři se pohyboval také jeden hráč s „knírkem“, ale tím se naše žlutá 
nenechala zastrašit. Naopak, hráli jsme naši dobrou hru a postupně jsme skóre navyšovali...
V obrané fázi naši hráči vše včas uhasili a rychle litevce napadali.
Pětky tohoto zápasu obstarali :
1.Mikuláš,  2.Alex po nezištné přihrávce od Adama před pětkovištěm , 3.Ferda po pěkné přihrávce
od Alexe z pádu, 4. Kuba Číž rychlým průnikem přes celé hřiště , 5.Alex sprintem ze středu hřiště
a podél autové čáry na levé straně.

Play off – top 8 :
RC Zlín – Tatra Smíchov 0 : 2
Zlomový zápas, který rozhodoval o postupu do skupin buď o 1.až 4.místo a nebo o 5.až 8.místo.
Tento zápas byl první ze série tří nejdramatičtějších a zároveň nejhezčích které jsme na turnaji
sehráli. ( těmi dalšími byly zápasy proti Spartě a Slavii )
Hrálo se ve vysokém tempu, silově se poustou skládek a rucků.  Příležitosti ke skórování byly
na obou stranách, byli jsme blízko od úvodní pětky zápasu, ale nakonec jako první dokázala 
skórovat Tatra, 0:1. Zůstali jsme koncentrovaní a v tempu -vypracovali jsme si příležitosti ke 
srovnání, ale až za brankovou čáru soupeře jsme to nedotáhli. Ke konci tohoto krásného souboje
soupeř dokázal přidat druhou pětku, prostřednicvím vzrostlého hráče, který se procpal za naši 
brankovou čáru i když ho drželi dva z našich obránců, 0:2.
Sehráli jsme velmi vyrovnaný a rugbyový zápas, který dělá dobré jméno RC Zlín.

Skupina o 5.-8.místo : 
RC Zlín – Slavia Praha A 1 : 1
Do prvního zápasu o umístění jsme vtrhli s chutí a odhodláním. Zatlačili jsme soupeře hned v
úvodu utkání a ve druhé minutě jsme tlak zůročili první pětkou zápasu – položil Adam, 1:0.
Dál se hrálo fyzicky náročné rugby s šancemi a tlakem na obou stranách.
Vedení jsme udrželi po celou dobu utkání, až na úplný závěr, kdy čas vypršel a dohrávala se 
poslední akce, soupeř byl v rucku 10 m od našeho brankoviště. Po rozehrání se Slavia tlačila k
našemu pětkovišti a z nepřehledného závaru propadl jeden z jejich hráčů za čáru a vyrovnal, 1:1.
Byl odpískán konec. Byl to další z pohledných zápasů, rozhodčí se po utkání vyslovil, že tak pěkné 
rugby v kategorii U10 dlouho neviděl...

RC Zlín – RC Sparta Praha 1 : 1  
Další zápas byl opět parádní, plný soubojů přihrávek a souhry. V úvodu zápasu nás soupeř držel na 
naší polovině i když jsme byli u míče. V několika  fázích hry a mlýnu pro Zlín, jsme se nedostali
z naší poloviny, naopak byl odpískán trestný kop pro soupeře. Včas jsme necouvli, a byli jsme o 
10m odsunuti až na naši brankovou čáru. Po rozehře propukl boj o několika fázích a vyvrcholil 
hradbou našich na brankové čáře, přes kterou nakonec tlačen spoluhrárči, jeden spaťan  položil, 0:1.
To naši žlutou nezlomilo, naopak jsme přidali ! Rozjeli jsme festival přihrávek, offloaudů a 
přenášení hry ze strany na stranu, to vše korunováno maulem (čti molem) před pětkovištěm Sparty -
soupeře jsme zatlačili a chytře a rychle pěti kroky z maulu vyběhl Alex a bodoval, 1:1. Poslední
vážná hrozba, která pro početné obecenstvo vypadala jako vedoucí pětka Sparty, byla však 
zneškodněna našimi zkušenými hráči a hráčkami! - a to položením se mezi míč a trávník... 
Na samém konci zápasu se po levé straně Sparta tlačila do šance, to jsme ale zarazili a zdvojenou
obranou jsme hráče vytlačili do autu. Byl odpískán konec zápasu.  PARÁDA, made in U10 Zlín !



 
RC Zlín – RC Mounfield Říčany B 3  : 0 
Poslední zápas turnaje proti béčku Říčan, jsme ovládli a žádné krizové momenty jsme nepřipustili.
Těsně před začátkem utkání, jsme soupeře uzemnili hromovým zlínským bojovým pokřikem a šlo 
se na věc. Po 40 sek. jsme rozeháli ze mlýna a po dvou přihrávkách útok nezadržitelně rozběhl 
Kuba Číž a za dobrou podporu odměnil přihrávkou před pětkovištěm Alexe, který pohodlně položil,
1:0. Další akce vznikla po mlýnu soupeře, když se nám podařilo získat míč a Adam rozběhl útok,
sice NE do volného prostoru, ale do plných, přesto prošel přes dva hráče (váhově lehčí), což mu ve
starší kategorii už neprojde..., nicméně balon dotáhl přes klubko soupeřů, nahrál Kubovi a ten  před 
pětkovištěm v tísni nahrál do podpory Alexovi, 2:0. Po dalších tahanicích a mlýnech od poloviny 
směrem k soupeřovu brankovišti rozběhl akci Kuba, předal na Beatu a ta po pravé straně
zaútočila - poté se před pětkovištěm zastavila – aby ještě někomu přihrála, nikdo tam nebyl, tak 
zabrala a nedbaje mezitím tří doběhlých soupeřů, dotáhla akci přece jen na pětku, 3 : 0. 

PODĚKOVÁNÍ :
všem rodičům, kteří doprovázeli děcka na turnaj do Prahy, zejména maminkám za podporu,
dobroty na cestu a za statečnost na ubytovně...
Velké díky, za coaching Martinovi Kotíkovi.
No a hlavně celému týmu U10, za perfektní hru a skvělé 6.místo !!!

J i r k a  V á ň a


