
Vyhodnocení SR 2016/2017 
mladší dorost - krajský přebor - 5.místo 

 
Trenéři: Bedřich Sirůček, Petr Klusáček 
 
Kádr: Veselý Radek, Hora Vojtěch, Džindžichašvili Michael, Šebek Marek, Novák Ondřej, 
Doležal Jakub, Ostafiyčuk Viktor, Žaba Patrik, Danda Lukáš, Danda Petr, Pinc Adam, Třeska 
Vojtěch, Jaroš Miroslav, Kročil Viktor, Kročil Patrik. 
 
Během SR do utkání zasáhli i hráči zařazení do týmu staršího dorostu (věkově hráči mladšího 
dorostu): Hrunek Miroslav, Piskač Lukáš, Melen Marek 
 
Máme za sebou druhý rok v soutěži Krajského přeboru dorostu a z pohledu realizačního týmu 
můžeme uplynulý soutěžní rok hodnotit jako úspěšný. Zkušenosti z předchozího ročníku nám 
pomohli při přípravě týmu a už jsme předem věděli, co nás v soutěži čeká. Předně jsme ale 
především rádi, že naše hráče neprovázela žádná dlouhodobá zranění a že se průběžně do hry 
zapojili všichni hráči, včetně gólmanů. Tento stav velice pomohl zejména nejmladším 
hráčům, kteří dostávali důvěru a tu plně využili.  
Výsledkově se nám podařilo udržet mužstvo mezi týmy, které mají kladnou gólovou bilanci a 
to i přesto, že jsme v gólových situacích občas výrazně zaostali za naším očekáváním. Je 
pravdou, že jsme v úvodu tohoto soutěžního ročníku neskrývali ambici dostat se na 
pomyslnou bednu a dokázat svoji kvalitu, ale tento cíl se nám začal vzdalovat již na podzim. 
Zejména v domácích utkáních se nám příliš nedařilo a výsledky z utkání na domácím hřišti 
byly pro všechny zklamáním. V jasných utkáních, kde měla být patrná naše převaha, jsme 
selhali a nedokázali jsme se jasně prosadit a naopak, se silnými soupeři jsme hráli skvělé 
zápasy, které měli vše, co se od kvalitních zápasů očekává – kombinace, střelba, kvalitní 
obrana a skvělá hra dopředu. Smolné bylo zejména období z úvodu jara, kdy potkala několik 
hráčů drobná zranění, a oslabený kádr nedokázal bez svých opor zvládnout papírově slabé 
soupeře a uspět.  
V jarních utkáních jsme tak už jasně věděli, že to na první tři místa nebude a tak jsme se v 
tréninku věnovali především herním dovednostem, na které jsme v průběhu jara neměli tolik 
času. Očekáváme, že budeme na příští soutěžní rok lépe připraveni a že se nám po fotbalové 
stránce bude dařit lépe, nežli v uplynulém fotbalovém roce.   
 
Celková tabulka 
 
1. Sedlčany 22 20 0 2 108 : 18 60 
2. T. Rakovník 22 18 0 4 81 : 23 54 
3. Hořovicko 22 16 2 4 96 : 24 50 
4 Příbram 22 13 4 5 73 : 24 43 
5. Slaný 22 10 7 5 39 : 27 37 
6. SK Rakovník 22 10 3 9 45 : 38 33 
7. Povltavská FA 22 8 0 14 42 : 78 24 
8. Dobříš 22 5 3 14 28 : 72 18 
9. K. Dvůr 22 5 2 15 37 : 66 17 
10. Votice 22 4 4 14 36 : 108 16 
11. Jílové 22 3 5 14 29 : 70 14 
12. Beroun 22 4 2 16 29 : 95 14 
 



Závěr: I příští rok budeme pokračovat v krajském přeboru dorostu a to je dobrá zpráva pro 
všechny naše fanoušky a hráče. Aktuální informací je skutečnost, že se bude jednat o jednu 
uzavřenou skupinu s celkovým počtem 18 mužstev. Našim cílem v novém soutěžním roce 
bude určitě hra o první místa. Máme stabilní kádr s dobrou výkonností a kvalitu hráčů, kteří 
ukázali, že na krajskou soutěž mají a jsou schopni podat skvělé výkony. Tak uvidíme? 
 
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem hráčům za podané výkony v uplynulém SR a popřát 
jim kvalitní odpočinek.  
 
Věřím, že se určitě budeme všichni těšit na shledání v letní přípravě, která začne 31.července.  
  
 
 
Za realizační tým: Bedřich Sirůček, trenér ml. dorostu 
 


