
VSK VUT BRNO ALLIGATORS vs. Prague  BLACK HAWKS  
               0         :             40 
 
Dnešní prohraný domácí zápas proti Black Hawks 0-40 (poločas 0-30) lze 
charakterizovat jako : totální debakl s nejhůře odehranou čtvrtinou od začátku 
sezóny (0-23), útok bez nápadu a koncentrace, trenéři Jan Raspopčev a David 
Mynář vystřídali na pozici quarterbacka všechny tři hráče: Pavla Motúze, Lukáše 
Dvořáka i Tomáše Fortelného, což nepřineslo změnu, hra bez nadšení a chuti 
vyhrávat. Tu měli Black hawks, kteří využívali všech chyb Alligators, především se 
jim dařilo zachytávat přihrávky Alligators - celkem 7 (z toho 3 ze 2.čtvrtiny),ze 
kterých následným útokem padaly body, zatímco Alligators ukořistili jen jednu. 
 
Útok Alligators, když už byl blízko k získání dalšího území, tak byl vrácen zpět díky 
faulům, nebo chyběly jen centimetry. Také neproměněný field goal ze 3.čtvrtiny 
nedal týmu tu potřebnou energii k vzpamatování se. Nic se nedařilo. Naopak Black 
hawks byly, i když měli o 10 hráčů méně, v naprosté pohodě, quarterback Libor 
Navrátil se vyspal do růžova a hrál famózně. Je třeba dát velký kredit trenérskému 
týmu a vedení Black hawks, kteří z týmu, který hrál svůj první předsezónní zápas s 
Alligators velmi rozpačitě, udělal tým,jenž je hoden playoff. 
 
K průběhu zápasu: 
Brno začalo útokem, ale posunulo se jen o yard odkud puntovalo. Následný útok Black 
hawks začal slibně, velmi rychle získali first down, ale v další sérii se podařilo Erikovi 
tóthovi (č.31) zachytit na 10ALL nahrávku Libora Navrátila (č.4). Vývoj následujícího útoku 
byl kopií soupeřova: po získání FD si Pavel Motúz hodil interception, kterou chytl Michael 
Vondráček (č.91) na 15 BLH. Ale tím, že se Marek Bočánek(č.68) dopustil držení, Black 
Hawks toho využili a z 33ALL Navrátil přihrál na 5ALL běžícího Aleše Daňhela (č.11), 

který otevřel skóre na 0-6. 
Kopem za bod zvyšuje Rudolf 
Kašpar na 0-7. 
Druhá čtvrtina znamenala pro 
Alligators zkázu : hned v prvním 
drivu se podařilo dostat na 2ALL 
odkud se až na 3.pokus podařilo 
Navrátilovi skórovat během 
středem (0-13), na 0-14 přidává 
bod Kašpar. Po útoku alligators, 
který končí na 26ALL 
zachycenou přihrávkou. Black 
Hawks se však nedaří lehce 
zakončit, dokonce se málem 
Petru Ryšavému (č.21 ALL) 
podaří zachytit přihrávku. Na 3d 
a 10yd na 15ALL raději volí field 
goal, který Kašpar proměňuje 

(0-17). Po "zakončení" snahy útoku alligators : puntu: na 28BLH se podaří Navrátilovi 
přihrát na 20ALL na Daňhela, který donáší na 7ALL, další posun na 4ALL a na 2.down 



opět Daňhel skóruje na (0-23), Kašpar zvyšuje na (0-24). V následném drivu se podaří QB 
Tomáši Fortelnému, jenž vystřídal Pavla Motúze (č.11) i Lukáše Dvořáka (č.3), na 2down 
získat FD, leč bohužel díky držení Bočánka (2 faul v tomto zápase) se posouvají na 
29ALL. Na 3down a 13 vyšle Fortelný na 3BLH pas na Jakuba Vymazala, ale ten mu 
vezme v další interception Black Hawks, Jiří Wieden (č.37)- Z 30BLH Navrátil hází pas na 
10ALL na Lukáše Halenkovského (č.89), který jej donese do endzóny a tudíž zvyšuje 
skóre na 0-30, Kašpar kope mimo branku. Kouč Black Hawks Daniel Leško volí onside 
kick, který dobře chytá Martin Havránek (č.49 ALL). Ale dobrá pozice na 35ALL není 
Alligators vůbec nic platná protože na 2.down hází interception a Black Hawks začínají na 
svých 20yd. Druhá čtvrtina končí 0-23, celkem 0-30. 
Po ostrých slovech trenérů Raspopčeva a Mynáře je 3. čtvrtina opakem předešlých. Ve 

stručnosti lze říci, že šlo o to, 
kdo bude úspěšnější v 
zakončení fieldgoalu. Black 
Hawks se dostali, s ob tížemi 
na 9ALL, ale obrana 
Alligators, které se podařilo 
soupeře zastavit pouhý yard 
před svou koncovou zónou je 
donutila k fieldgoalu jenž 
Kašpar proměnil (0-33). 
Alligators se pod vedením 
Fortelného přes tři firstdowny 
dostávají na 17BLH, ale svoji 
pouť končí na 10BLH (ani 
Ondřeji Šimonkovi ani 
Jakubovi Vymazalovi se běhy 
nedařily). Následný útok Black 

Hawks byl snad nejhorší za celý zápas : ze svých 10yd se nedaří Navrátilovi 3x přihrát a 
tak puntují jen na 28BLH. Bohužel útok Alligators vhozenou rukavici nezvedají a po 
neúspěšných bězích Dovrtěla, Šimonka a zachyceného pasu na Schöna avšak s -yd 
bilancí Raspopčev nařizuje field goal, který z 25BLH Tomáš Fryčka (č.80) však 
neproměňuje. Čtvrtina končí 0-3, celkem 0-33. 

Hned v úvodu poslední 
čtvrtiny končí útok Black 
Hawks puntem z 34BLH a na 
20 ALL chytá Jan Klimeš 
(č.86) a dobíhá na 23ALL. 
Fortelný přihrává pro FD na 
Jana Bártu na 35ALL, 
Šimonek posouvá během na 
40ALL, ale Petrovi 
Šimáčkovi je v nejméně 
vhodné chvíli písknuté 
držení, které posouvá útok 
Alligators zpět na 25ALL. 1d 
a 20 běh Šimonka posouvá 
útok Alligators na 28ALL, na 
2down Fortelný přihrává na 
35BLH rovnou do ruk -stejně 



jako Motúz v první čtvrtině - Michaelovi Vondráčkovi, který končí na 11ALL. Odtud 
přihrává Navrátil na Daniela Blažoviče (č.17), který zvyšuje skóre na 0-39 a Kašpar 
dovršuje trápení alligators na 0-40, což je i finální skóre. V závěru měl sice útok alligators 
snahu se posouvat, ale Black Hawks získali 2x !!! interception. 
Hřiště kratší : vzdálenost mezi 40 a 40 : 0,5yd 
 
Trenér Jan Raspopčev dodal : 
„ Dneska byl v Bohunicích jenom jeden tým amerického fotbalu a to Black Hawks.  
Rozehrávač jestřábů Libor Navrátil hrál na výbornou a jeho receiveři mu zdatně 
sekundovali. Dovolili nám jediný dobrý drive a to až ve druhém poločase. Obrana hrála 
celý první poločas druhé housle. 
 Největší chybu vidím ve špatné útočné taktice a neschopnosti najít odpovídající 
zbraň proti obraně soupeře. Také individuální selhání a fauly nás stály těžce vydobytá 

území. 
 Obrana se 
vzpamatovala až ve druhém 
poločase, ale to bylo pozdě. 
A tak interception Erika Tótha 
41 ze samého začátku 
zápasu bylo záhy 
zapomenuto po dobré hře 
jestřábů. 
 Nezbývá nám než 
zvednout hlavy a porazit 
Pražské Lions a pokusit se 
porazit Panters v playoff..“ 
 

 
Skóre po čtvrtinách : 
(0:7, 0:23, 0:3, 0:7) 
 
Skórující hráči Alligators: 
 
 
Skórující hráči Black Hawks: 
č. 11 Aleš Daňhel  12 bodů 
č. 38 Rudlof Kašpar 10 bodů 
č. 4  Libor Navrátil 6 bodů 
č. 89 Lukáš Halenkovský 6 bodů 
č. 17 Daniel Blažovič 6 bodů 
 
 
Fotografie : 
Níže uvedené fotografie stáhnete po zadání následující adresy do prohlížeče Internet 
Explorer  
- všechny fotografie v originálním rozlišení : cca 40 MB  
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/bablh05062010.zip 
nebo alternativní odkaz v případě nefunkčnosti výše uvedeného: 
http://www.ulozto.cz/4915682/bapan22052010.zip  
- všechny fotografie v malém rozlišení : cca 3 MB 



http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/bablh05062010low.zip 
 
Nebo jednotlivě v malém rozlišení (a`cca 150kB): 
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/1.jpg 
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/2.jpg 
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/3.jpg 
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/4.jpg 
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/5.jpg 
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/6.jpg 
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/7.jpg 
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/8.jpg 
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/9.jpg 
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/10.jpg 
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/11.jpg 
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/12.jpg 
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/13.jpg 
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/14.jpg 
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/15.jpg 
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/16.jpg 
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/17.jpg 
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/18.jpg 
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/19.jpg 
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/20.jpg 
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/21.jpg 
http://www.alligators.cz/FTP/novinari/2010/20100605/22.jpg 
 
 
 
Autor fotografií :  
1 – 22    Markéta Ryšavá 
 
 
Popis fotografií : 
č. 1 Ondřej Šimonek s míčem atakovaný Josefem Murgášem (č.43) 
č. 2 Michael Vondráček s míčem, s č.53 dobíhající Lukáš Haluza (č.53) 
č. 3 technická přestávka, obrana Alligators 
č. 4 s míčem mezi obránci Black Hawks Jan Klimeš s č.86 
č. 5 quarterback Pavel Motúz č.11 
č. 6 Rudolf Kašpar č.38 při odkopu., míč mu drží s č.11 Aleš Daňhel 
č. 7 útočná porada Alligators 
č. 8 Pavla Klemše s míčem skládá Lukáš Haluza (č.53) 
č. 9 Pavla Klemše s míčem skládá Lukáš Haluza (č.53) 
č.10 Pavel Klemš s míčem atakován obránci Alligators, na střídačce kráčící headcoach  

Daniel Leško 
č.11 zachycený pas Aleše Daňhela č.11, s č.20 Stanislav Šlesinger 
č.12 Martina Mosteckého č.44 skládá Petr Šimáček č.70 
č.13 touchdown quarterbacka Libora Navrátila č.4 
č.14 radost obránců Black hawks 
č.15 Lukáš Halenkovský s míčem skládaný obráncem Alligators 
č.16 běh Daniela Blažoviče, na zemi s č. 20 obránce Stanislav Šlesinger 



č.17 Michal Dovrtěl č.23 s míčem a s "nedovolenou" rukou obránce Black Hawks na  
mřížce 

č.18 quarterback Tomáš Fortelný při odhodu, s č.39 Radek Mikolič odtlačovaný Janem  
Kratochvílem s č.69 

č.19 Aleš Daňhel s míčem na zemi, po skládce Daniela Flory (č.24 na zemi), s č. 20  
"letící" Stanislav Šlesinger 

č.20 Lukáše Halenkovského s č.89 skládá Petr Ryšavý s č.21 
č.21 Tomáš Fryčka při pokusu o field goal, míč mu drží s č.12 Tomáš Fortelný 
č.22 Jana Klimeše s míčem (č.86) skládá Aleš Daňhel (č.11) 
 
Odkazy: 
http://www.alligators.cz 
http://www.blackhawks.cz/ 
http://www.caaf.cz 
 
Soupisky týmů : 
http://www.caaf.cz/soupiska.php?Lng=cz 
 
Výsledky: 
http://www.caaf.cz/vysledky.php?Lng=cz 
 
Zbývající utkání: 
MON-LIO 66:0 (21:0, 26:0, 6:0, 13:0) 
PAN-BOB 65:0 (21:0, 22:0, 15:0, 7:0) 
 
Zelinka Zbyněk 
 


