
Vyhodnocení podzimu 2016/17 Mladší žáci 

 O letních prázdninách, byl náš tým postaven před novou výzvu. Naši 
dosavadní  hráči se těšili, že ve starší přípravce konečně budou hrát o ty 
nejvyšší příčky a užijí si tak spoustu vítězství. Nová výzva však tomuto scénáři 
nebyla nakloněna a my z důvodu rozpadu týmu ročníku 05 byli postaveni do 
nepříjemné situace. Z týmu 05 odešli někteří hráči do vyšších soutěží, někteří 
ukončili své působení a k nám se jich připojilo 7.  Další problém byl v tom, že 
jsme neměli nikoho na postu brankáře. To se nám podařilo vyřešit a z Jedomělic 
k nám přestoupil Fratišek Ježek. Bylo tedy jasné, že nás čeká soutěž okresního 
přeboru mladších žáků.  

Náš tým je tvořen: ročník 04 - 1. hráč, ročník 05 - 5. hráčů, ročník 06 - 14. hráčů, 
ročník 07 - 1. hráč  

 Na trénincích jsme se začali scházet od poloviny srpna a to ve velice 
dobrém obsazení, tedy skoro v plném počtu. Naši borci si museli ihned zvykat 
na větší hřiště a na to byla zaměřena cvičení při jejich absolvování. Hned první 
zápas nám vyšel výborně, když jsme porazili Lhotu 9:2. To bylo ale zapříčiněno 
malým hřištěm, kdy jsme ho sehráli na UMT. Později se projevil přechod na 
polovinu hřiště jako klíčový. Ačkoli jsme ve většině zápasů měli balón ve svém 
držení procentuelně o dost více, než naši soupeři a byli jsme to my, kdo 
předváděl pěknou kombinační hru, tak jsme zápasy nezvládali výsledkově. Po 
pár chybách v rozehrávce, nás vždy soupeři potrestali v podobě několika 
vstřelených branek a naši borci většinou nenašli odpověď. Pro většinu hráčů se 
tento přechod projevil, jako velmi náročný. Po přeběhnutí hřiště se většinou 
nepodařilo zakončit, protože na střelu už nezbývaly síly. Je potřeba ale dodat, 
že tento faktor se ztenčoval s přibývajícími zápasy a na jaře, by mělo být lépe.  

 V tabulce se nacházíme na předposledním místě s osmi body a skóre 
23:75, což není žádný šlágr. Je potřeba si ale uvědomit, že 3/4 našeho týmu, 
mělo hrát ještě SPŘ a v této soutěži nemělo co dělat. Proti nim kolikrát 
nastupovali až o tři roky starší borci, Jako v případě Libušína.  Právě tito starší a 
fyzicky vyspělejší hráči rozhodovali většinu zápasů. Po dobu zimní přípravy, 
budeme trénovat pouze venku a chceme zlepšit fyzickou kondici a prohlubovat 
herní praxi. Zlepšit rozehrávku od branky a přesnost přihrávek i zakončení.  

Vedoucí týmu, trenér: Milan Lukeš     


