
BILANCE PODZIMNÍ ČÁSTI ROČNÍKU 2015/16 – MUŽI „ A“ 

     Polovina soutěže je za námi a v tabulce jsme se umístili až na 4.místě. Získali jsme 29 
bodů za osm výher, čtyři remízy a tři porážky. Novinkou letošního ročníku jsou penalty, 
při kterých se rozhoduje o zisku dalšího bodu. V této disciplíně jsme příliš úspěšní nebyli, 
neboť při všech čtyřech remízách, pokaždé s výsledkem 2:2, jsme uspěli pouze jednou. 
Zlepšili jsme hru na domácím hřišti, kde jsme z osmi zápasů pouze jedinkrát odešli 
poraženi – a to bylo s lídrem soutěže – Brandýsem. K pěti vítězným zápasům můžeme 
ještě připočítat úspěšný penaltový rozstřel  s Dobrovicí „B“, ale neuspěli jsme při 
penaltách proti Poříčanům.  Zvenku jsme přivezli 11 bodů, kdy jsme zvítězili třikrát a po 
bodu přivezli z Doks a Dl. Lhoty. Ze tří porážek, kromě již výše zmiňované nás nejvíce 
bolela ta nejvyšší – v blízkých Jedomělicích, kde se naše vystoupení nedá nazvat jinak, 
než jako „totální propadák“. Prohra v posledním utkání, které bylo soubojem dvou 
vyrovnaných soupeřů je velice smůlovatá a znamená třetí prohru podzimu.  Po našem 
šestiletém působení v A třídě jsme dosáhli nejvyššího bodového podzimního zisku, ale 
spokojeni nejsme.  Potichu ve Slaném mluvíme o možnosti postoupit do krajského 
přeboru, jenže těžko lze očekávat, že nastane tak příznivá situace, jako tomu bylo 
v létě, kdy do kraje postupovalo z obou A tříd celkem šest mužstev.  

     Přejdeme-li k našim hráčům, pak nejdříve uveďme naše střelce, kteří nasázeli 
soupeřům 44 branek (při 25 obdržených). Kanonýrem podzimu se stal Galbavý se 13 góly, 
sledován svým kolegou z útoku Hořejším s 12 brankami. Stožický se trefil 5x a Volf 4x. 
Tikovský dal tři branky, Hansl s Radou po dvou. Po jednom gólu přidali Kubaška, Čablík a 
Nykl. V 15 zápasech pak nastoupilo 18 hráčů, což oproti minulosti není mnoho, zvlášť 
vezmeme-li v potaz, že tři z nich jsou brankáři. (Pro zajímavost uveďme hned 27 
nastoupivších hráčů za podzim minulého roku.) Sedlák chytal 10x, Jochman 3x a Cílek 2x. 
Ve všech zápasech nastoupili pouze Čablík, Klusáček, Volf a Stožický a také Hansl, který 
však třikrát naskočil do hry z lavičky náhradníků. Jediný zápas za podzim vynechal 
Galbavý a Kubaška a ve dvou utkáních absentovali Rada, Tikovský, Hořejší a Žahour. Další 
novinkou v tomto ročníku je sčítání žlutých karet a následující pokuta pro oddíl po 
čtyřech obdržených kartách. Červenou kartu naši hráči za celý podzim v ruce 
rozhodčího neviděli. Nasbírali však 38 karet žlutých. „Nejlepším“ v jejich sbírání se 
ukázali Klusáček a Rada (5x), následují Hořejší a Tikovský se čtyřmi kartami. Do jarní 
části si na svém kontě tři žluté přinesou Kubaška s Galbavým. 

     Zimní příprava na slánské tréninkové umělce začíná v úterý 12.ledna, bude následovat 
osm přípravných utkání a začátkem března se přihlásí mistrovské zápasy. Našim 
příznivcům, funkcionářům a hráčům přeji tímto příjemné Vánoce a šťastný nový rok 
2016.  

Vedoucí mužstva     


