
Vyhodnocení sezóny 2016/2017 

mladší žáci -okresní přebor 

 Po sloučení s ročníkem 05, jsme čelili pro nás velké nové výzvě. Místo 
posledního ročníku okresního přeboru SPŘ, kde jsme měli být hlavním válcem, 
jsme byli nalosováni do okresního přeboru MŽ. Bylo nám tedy jasné, že nás 
čeká obrovský kus práce a tvrdá dřina.  Přechod na větší hřiště a systém hry z 
5+1 na 7+1.  Dále vidina toho, že naše 06-ky budou nastupovat proti většinou i 
o tři roky starším borcům. Jelikož náš tým neměl brankáře, podařilo se nám 
uskutečnit přestup Františka Ježka ze Sokolu Jedomělice.      

Realizační tým: Milan Lukeš, Pavel Procházka, Jaroslav Masopust, Jiří Balla, 
Michaela Ballová 

 Hráči: 

 04 - Hadač Jiří 

 05 - Grünwald Jan, Zima Luboš, Kropáč Adam, Vacek Kryštof, Ježek František,          
Kohout Lukáš 

06 - Balla Jiří, Bletterbauer Karel, Kapusta Matěj, Kejkrt Jakub, Kramosil Ondřej, 
Kropáček Martin, Lukeš Filip, Makara Jakub, Procházka Josef, Randýsek Matouš, 
Vaněk Dan, Zinke Daniel, Šlégr Ondřej, Kříž Jakub. 

 07 - Grünwald Martin 

 Hned v úvodu sezóny, kdy jsme začali praktikovat rozestavení 2-3-2  a 
utrpěli několik proher z toho i jedna byla dvouciferná. Po dohodě s šéftrenérem 
jsme přešli na defenzívnější rozestavení 3-3-1, které jsme již praktikovali, až do 
konce.  To se však nepotvrdilo jako úspěšné, protože dle mého názoru jsme 
dopředu byli na jeho úkor málo nebezpeční a dozadu jsme byli naprosto stejně 
zranitelní. Našim cílem dále bylo udržet si široký kádr a do hry zapojovat i hráče 
se slabší výkonností, to pak mělo často i dopad na výsledek utkání.    

 V zimní přípravě, kterou jsme trávili celou na UMT a zaměřili se hlavně na 
vylepšení fyzické kondice, která byla na podzim hodně viditelná. Odehráli jsme 
pouze dvě přátelská utkání a chtěli se soustředit hlavně sami na sebe a 
zbytečně si neprohlubovat, tak již nízké sebevědomí.   



 Při vstupu do jarní části, bylo vidět patřičné zlepšení,  již jsme dokázali 
hrát vyrovnanější partie, většinou jsme prohrávali pouze o jednu branku a 
balón jsme měli v držení častěji, než naši soupeři.  Většinou jsme i smolně 
prohráli, když nás fyzicky vyspělejší hráči přejeli až v samotném závěru.  V celé 
sezóně jsme dokázali sedmkrát zvítězit z toho jednou na penalty. Sedmnáctkrát 
jsme prohráli, celkové skóre 56:124. Vstřelených branek máme hodně, to by 
stačilo i na klidný střed tabulky, ovšem ty obdržené, těch máme nejvíce ze 
všech týmů a na tom musíme do budoucna zapracovat.  V tabulce jsme skončili 
na desátém místě z třinácti mančaftů. Tuto sezónu berme jako přechodnou a 
možná, bude tato zkušenost velkou výhodou právě do té nastávající. Máme 
široký a kvalitní kádr, můžeme se společně těšit na novou sezónu.   

 Závěrem, bych zde rád poděkoval všem hráčům za předvedené výkony a 
celému realizačnímu týmu za jeho trpělivost a kvalitně odvedenou práci. 
Bohužel náš tým i někteří hráči opustili a nebo ještě opustí. Martin Kropáček a 
Ondřej Šlégr s fotbalem skončili. Pravděpodobně skončil i Dan Vaněk a Matouš 
Randýsek přestoupí na SK Kladno, kde bude i chodit do školy a do Slaného, už 
by to nestíhal. Jirka Hadač půjde do starších žáků.  Naopak z SK Kladno by se 
zase měl vrátit Jakub Németh. Možná se nám podaří ještě někoho přivést, ale 
to teprve projednáváme. 

Za realizační tým Milan Lukeš  

 


