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Muži „A“ – Ondrášovka KP – podzim 2016 

        Letos jsme se stali nováčky krajského přeboru a po odehrání poloviny soutěže jsme 
se umístili až na 9.místě v tabulce. Na našem umístění nemůže nic změnit ani fakt, že 
některá mužstva budou ještě dohrávat svá odložená utkání. Na podzim jsme získali 22 
bodů za 4 výhry, 6 nerozhodných výsledků a 5 prohraných střetnutí. Při šesti 
penaltových rozstřelech se nám podařilo 4x získat bonusový druhý bod. Již tradičně nám 
naše pořadové číslo při letním rozlosování soutěže přisoudilo na podzim doma odehrát 
osm utkání. V těch jsme získali 16 bodů za 3 výhry, 3 úspěšné penaltové rozstřely, jednu 
remízu za jediný bod a po posledním domácím zápasu jsme šli do kabin poraženi, tedy bez 
bodu. Ze hřišť našich soupeřů jsme přivezli ze sedmi zápasů bodů 6. Vyhrát se nám 
podařilo pouze ve Hvozdnici, 2 body jsme přivezli z Mnichova Hradiště a jeden bod 
z Rakovníka. 4x jsme pak odjížděli domů s prázdnou. Naše podzimní skóre čítá 24 
nastřílených branek a 25 inkasovaných. Na vstřelených brankách se podílelo devět našich 
hráčů a podzimním králem se stal Hořejší s osmi brankami, následuje jej Galbavý se šesti 
zásahy. Po dvou gólech dali Ahmed a Kubaška a jedinou trefu zaznamenali také další 
hráči z naší ústecké enklávy – Stožický, Tikovský a Rada, stejně tak jako Hansl a 
Maroušek. Poslední branku pak přidal poříčanský hráč Puk, který zamířil ve Slaném do 
vlastní branky. Do nominace k mistrovským zápasům se dostalo 26 hráčů, z toho jsou 
hned čtyři brankáři. Sedlák ale po celý podzim do branky své náhradníky nepustil a 
odchytal plný počet minut. Z ostatních 22 hráčů z pole se naší brankářské jedničce 
v počtu odehraných minut vyrovnal pouze Čablík. Ve všech 15 zápasech pak diváci měli 
možnost vidět Hořejšího, Marouška, Hansla, Ahmeda a také Stožického, který ale 
nastupoval většinou z lavičky náhradníků. Jediný zápas potom vynechali Kubaška a 
Galbavý. V minulé sezoně jsme vyhráli soutěž slušnosti v naší skupině, což nám přineslo 
finanční odměnu. Spočítáme-li obdržené žluté karty, dostaneme se k číslu 36 (o dvě 
méně, než podzim minulého roku). 

     V úvodu hodnocení uvádím umístění slovem „až“. Po celý podzim jsme se pohybovali 
v horní polovině tabulky a s aktivním skóre, v samotném závěru jsme však prohráli dva 
zápasy v řadě a to při vyrovnané soutěži znamenalo pád v tabulce. Nicméně 22 bodů je 
myslím na nováčka slušný počin. Naše plejery teď čeká poměrně dlouhá pauza, která 
bude trvat dva měsíce. Trénovat začneme až 24.ledna s tím, že poté budou sehrány 
přípravné zápasy ( přibližně 6). Začátkem března nás pak čeká start do jarní části 
krajského přeboru.  

Vedoucí mužstva 

       


