
Vyhodnocení podzimní části  
Krajský přebor mladšího dorostu SR 2016/2017 

 

V rámci úvodu do hodnocení SR 2016/17 bych mohl říci, že se nám podzim velice vydařil, 

ale zároveň konstatuji, že výsledek mohl být ještě lepší. Po sérii mistrovských utkáních, která 

jsme v podzimní části SR odehráli, je umístění na čtvrtém místě krásné a určitě se nám bude 

klidně přezimovat. Některá utkání byla skutečnou lahůdkou a ukázkou skvělé připravenosti 

týmu a současně i ukázkou charakteru jednotlivých borců, kteří se na výsledcích podíleli. 

Stejně, jako je pěkné umístění na čtvrtém místě, je zde jedno nepříjemné ale, které je nutné 

zmínit. Tím ale, je bilance vítězných utkání na domácím hřišti a počet vstřelených branek. 

Obě tyto proměnné se výrazně podepsaly na celkovém umístění a možnosti vystoupat na 

samotný vrchol soutěže. Bohužel, jak se říká „fotbal se hraje na branky a nikoliv na šance“ a 

to platilo v celém podzimu. Prakticky v každém utkání jsme mohli vstřelit několik 

uklidňujících branek, ale smůla, nervozita nebo prostě nekvalita, se naplno projevily. Herní 

projev pak měl stále stejnou podobu – jednoznačná převaha na hřišti, ale pouze jedna nebo 

dvě vstřelené branky (zejména v domácích utkáních). Podařilo se nám sice porazit prakticky 

všechny favority soutěže a získat si respekt, ale se slabými týmy jsme sehráli vždy nudnou a 

gólově i herně podprůměrnou partii. Tady budeme muset ještě hodně zabrat a tento handicap 

odstranit. Věřím, že zimní příprava tento problém odstraní a na jarní duely budeme lépe 

připravení.  

 

Kádr: Početní stav hráčů mužstva se ustálil na 16 hráčích, z toho jsou 2 kvalitní gólmani. 

Kmenový hráči: Veselý, Hora, Džindžichašvili, Šebek, Novák, Doležal, Ostafiyčuk, Žaba, 

Danda L., Danda P., Pinc, Dundr, Třeska, Jaroš, Kročil V., Kročil P. 

Do podzimních utkání zasáhli i hráči zařazení do týmu staršího dorostu (věkově hráči 

mladšího dorostu): Hrunek, Piskač, Melen 

 

Co se nepovedlo: Nepodařilo senám dosáhnout připravit hráče na kvalitní a efektivní 

zakončení a produktivní střelbu a to i přes intenzivní nácvik a přípravu. Věříme, že je to 

skutečně jen v hlavách hráčů a že dalším tréninkem a sběrem zkušeností, se postupně vše 

odstraní. Byla by škoda předvádět pěkný ofenzivní fotbal a nedávat přitom branky.    

 

Zimní příprava: Stejně jako v loňském roce, bude zimní příprava probíhat v domácím 

prostředí a to pokračováním tréninkové přípravy na UMT a v plánovaných přípravných 

utkáních.  

 

Závěr: Našim cílem do jarní části SR je stabilizace kádru a doplnění hráčů ročníku 2002. 

V jarní části soutěže bychom rádi opět předváděli pěkný fotbal a pokračovali v nastaveném 

trendu. Prioritou i nadále zůstává ochránit mladé hráče před zraněním, zejména v těžkých 

utkáních a zajisti kvalitní přípravu pro příští soutěžní rok. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem hráčům za přístup k plnění úkolů, které během 

podzimních duelů dostávali a které dokázali posunout o vlastní myšlenky a dovednosti, 

k vytouženému cíly - uspět.  

 

 

 

Za realizační tým: Bedřich Sirůček, trenér ml. dorostu 


