
 

 
 

Hodnocení okresní soutěže 2018/19 – kategorie MŽ 
 
 

Blíží se prázdniny, všichni jistě máte před sebou nějaký ten výlet, atd…prostě volno od všech 
těch „povinností“ nicméně ještě než se nastavíme do módu „prázdniny“ chci stručně popsat čeho jsme 
v tom našem fotbale dosáhli a co nás čeká vstupem do nového soutěžního ročníku 2019/20. 

Podzimní část jsem již hodnotil a pro ty kdo nebyl seznámen ji popíši jako velmi povedenou jak 
po stránce sportovní tak i morální. Kluci ke všemu co je čekalo přistoupili zodpovědně a podařilo se 
nám postoupit do jarní části, která byla sestavena ze dvou skupin s umístěním do 7.místa (my se 
umístili na bedně ze 14-ti týmů). 

Před vstupem do jarní části soutěže jsme se pustili do přípravy. Již od ledna jsme tréninkové 
jednotky statečně kousali na naší UMT a zápasový interval jsme absolvovali na dvou turnajích - 
Praha/liga a Mělník/okres. 

Praha byla pro nás trochu výkonnostně nad naše kvality a porovnávali jsme se s týmy, které hrají ve 
své kategorii soutěžní vrchol. Ač jsem byl skeptický (odešlo nám 4-5 do Sparty Praha a Kladna) byl jsem 
mile překvapen jak kluci k utkáním přistupovali a vždy bojovali do poslední minuty. Nesmím 
zapomenout poděkovat našemu Áčku – MŽ kteří nás vždy doplnili o dva borce a ti na hřišti své 
zkušenosti velmi zúročili – kluci děkujeme. 

Mělník byl ve srovnání s Prahou podstatně lehčí a kluci na tomto turnaji obsadili zaslouženě druhé 
místo. 

Takže  příprava  se  nám  povedla  a  nás  čekalo  zahájení  jarní  soutěže.  Musím  uznat,  že  rozdělení 
z podzimní části byla k věci a kluci už tak lehké utkání neodehrávali a ukazují se i fyzické rozdíly (ono 
11 a 13let je znát). Po sportovní stránce jsme odehráli dobrá utkání s důrazem na držení míče, 
individualitu jednotlivců a kombinaci a toto všechno jsme se snažili povznést nad výsledek 
odehrávaného utkání. U některých hráčů, už bylo na hřišti zjevné, že zápas nechtějí prohrát a sami si 
uvědomovali, že musí přidat aby to otočili na svou stranu – to se několikrát povedlo. A musím 
konstatovat, že to nebylo na úkor principů našeho herního projevu! 

Suma-sumárum, soutěž byla odehrána kvalitně a můžeme se postavit dalším výzvám a ta je následující. 
Příští soutěžní ročník 2019/20 nás čeká náročnější a důvod je ten, že budeme odehrávat dvě soutěže – 
krajský přebor a okresní soutěž. Nebojte, společně to zvládneme. 

Veškerá plánovaná činnost bude včas sdělena. 

Všem velice děkuji za spolupráci a přeji veselé prázdniny. 

Motto: „kroužky jsou kroužky, ale fotbal je fotbal“ 

 

Za tým MŽ 

Miloslav Jochman 


