
Ohlédnutí za podzimní částí 2012 - okresní přebor dorostu : 
 
Na rozdíl od jarních bojů jsem nebyl ani na jednom utkání, vycházet tedy musím 
z toho, co mi předal Jarda Sachl jako hlavní kouč našich mládežníků.  
Start do soutěže byl poznamenán jakousi prázdnotou po odchodu poloviny 
mančaftu mezi dospělé. Noví hráči se sháněli minutu po dvanácté, pomohlo i to, 
že hned ve druhém kole (!) měl tým volný los. Po pěti kolech, v nichž se jen jednou 
podařilo bodovat, byla vlastně osmá pozice lichotivá. Potom ale přišla poměrně 
překvapivá šňůra sedmi utkání, ve kterých omlazený celek prohrál jen jedenkrát 
na penalty, což je novinka a specialita mládežnických soutěží – po remíze se 
kopaly penalty a vítěz bral bod navíc. 
 
V prvním mistrovském zápase se opakoval soupeř z posledního jarního kola, tedy 
Stochov. Velké problémy se sestavou poznamenaly úvod a hosté vedli 0:1. Posléze 
se podařilo vyrovnat a následně i jít do vedení díky jedné z nových tváří v našem 
dresu. Po zvýšení na 3:1 to vypadalo na pohodové dohrání, opak byl ale pravdou 
a soupeř snížil na 3:2 a v závěru nám zle zatápěl. Výhru si však kluci vzít 
nenechali. Jak je výše uvedeno, ve druhém kole měl tým volný los a týden na to 
k nám přijel vedoucí celek tabulky ze Zvoleněvsi. Mladíkům se nepodařilo uhlídat 
nejlepšího hráče hostí a ten měl prsty ve všech trefách. Přes vcelku vyrovnaný 
průběh jsem nedokázali dát góly a prohráli 1:3. Po sedmi dnech se jelo do Otvovic 
a zápas měl obdobný ráz jako ten předešlý. Vedli jsme 0:1, ale po chybách soupeř 
skóre ještě do poločasu otočil. Ve druhé půli jsme tlačili, jenže gól se vsítit 
nepovedlo a domácí po ojedinělém protiútoku dali na 3:1. Závěrečný nápor již 
zvrat nepřinesl. Potom k nám přijel tým Tuchlovic a opět se hrál vyrovnaný mač. 
Dostali jsme se do vedení 2:0, ale hosté dokázali využít našich chyb a srovnali na 
2:2. Ačkoliv jsme po hodině hry přišli o vyloučeného stopera, byli jsme aktivnější, 
měli i šance, ale branku jsme nedali. Pět minut před koncem pak smolný 
„vlastňák“ přihrál všechny body hostům – 2:3. Další utkání a další adept 
postupu, tentokrát přijel z Libušína. V našem dresu se po odmlce opět objevil P. 
Adamus a jeho zásluhou jsme vedli již od 3.minuty. Po té se hosté ujali taktovky a 
byli lepší, vyrovnali před poločasem na 1:1. Druhé dějství pro nás začalo výborně 
a po gólu z trestného kopu jsme zase vedli. Rozhodnutí přineslo sólo M. 
Zahradníka přes celé hřiště a branka na 3:1. V dalších minutách jsme několik 
šancí neproměnili, ale nakonec jsme dali na 4:1 a zaslouženě vyhráli. Pak se jelo 
do Braškova a v deštivém utkání se nám povedlo vyrovnat v poslední minutě na 
2:2, i když už domácí vedli 2:0. Penaltový rozstřel jsme začali lépe a vedli 2:1, 
potom jsme však dvakrát zaváhali a prémiový bodík připadl Braškovu – 3:2. O 
týden později do Pozdně zavítali mladíci z Velké Dobré, toho času na druhém 
místě. Zkraje byla aktivita na našich kopačkách, do vedení se dostali ale hosté, 
kteří byli v prvním poločase lepším týmem. Nám se poštěstilo vyrovnat z penalty a 
ve druhé půli, po viditelném zlepšení, také dát vedoucí branku. Když pak 
dorostenci využili další penaltu k navýšení skóre na 3:1, bylo rozhodnuto. 
Zajímavostí bylo, že oba mančafty využily maximální počet náhradníků, tzn. že na 
obou stranách střídalo pět hráčů. Také další zápas se hrál na našem trávníku, 
poněvadž Švermov měl ten svůj rozkopaný – pokládka nového pažitu. Ve 
vyrovnaném utkání jsme vedli 1:0 a pak prohrávali 1:2. Mohutný tlak v závěru 
však přinesl své ovoce, když náš celek za čtyři minuty dal tři góly a vyhrál 4:2. 
Výhra nás definitivně posunula mezi nejlepší týmu přeboru. To jsme potvrdili po 



týdnu volna způsobeném nenadálou sněhovou nadílkou ve Pcherách, které se 
krčily na samém dně tabulky. Pod vítězství 0:11 se podepsalo šest střelců, 
hattrickem se blýskl Vojta Zahradník. Týden na to jsme měli opět volno, tentokrát 
podle rozpisu bylo plánované. Pro další body si kluci zajeli do Smečna, kde ve 
velmi chladném počasí tým vedl 0:2 a značnou měrou k tomu přispěl gólman 
domácích. Těm se pak podařilo snížit, ale na rozdíl dvou branek dal nejlepší 
střelec M. Zahradník. Smečenští potom nastřelili břevno a hráli dokonce 
přesilovku po vyloučení P. Hubáčka, na naší výhře 1:3 se však už nic nezměnilo. 
Odložené desáté kolo se dohrávalo 25.listopadu a bylo hezky. V první půli se 
nikomu nepovedlo vstřelit gól a branky začaly padat až ve druhém poločase. My 
se ujali vedení brankou přímo z rohu, ale pak hosté měli více ze hry, nastřelili 
břevno a další příležitosti jim zmařil M. Kraus. Když potom naši mladíci zvýšili na 
2:0, hosté odpadli a tak nám dali více prostoru. Toho se podařilo využít k další 
brance a Hřebeč už jen korigovala z pokutového kopu na konečných 3:1.  
 
Překvapivé třetí místo s pětibodovou ztrátou na vedoucí duo je výsledkem 
konsolidace týmu po nedobrém úvodu soutěže a také zlepšením střelby, která 
nám zpočátku moc nešla. Na takto pěkné umístění stačilo sedmkrát vyhrát, 
jednou remizovat nebo-li prohrát na penalty a k tomu si mužstvo mohlo dovolit 
3x prohrát. Většina výsledků byla velmi těsná, což svědčí o vyrovnanosti soutěže, 
s výjimkou utkání ve Pcherách, kde kluci nadělili místnímu týmu dvojciferně. Pět 
zápasů skončilo se skóre 3:1 a tři 3:2. 
 
Zodpovědnost ležela hlavně na starších hráčích, kteří odehráli nejvíce minut. Ve 
všech střetnutích nastoupili gólman Martin Kraus, který v jedenácti zápasech 
inkasoval 20x, dále Martin Zahradník, Tomáš Gönzöl a kapitán Vašek Zelenka. 
Desetkrát hráli Vojta Zahradník, David Dolejší a také Adam Sachl, jenž však 
laboroval se zraněním. Devětkrát se zapojil Radek Pospíšil, osmkrát Petr Pivoňka, 
sedmkrát nastoupili slaňáci Petr Adamus a Patrik Hubáček, šestkrát Daniel 
Kopřiva, Jirka Růžička a Roman Zelenka. Pět startů si připsal Michal Červenka, 
jen párkrát naskočili další čtyři hráči, ale i jim patří dík za to, že přišli, třebaže 
jen na několik desítek minut.  
 
Nejlepším střelcem se s přehledem stal Martin Zahradník se třinácti trefami do 
černého , který se zapsal do střelecké listiny v každém zápase, 6x skóroval Jirka 
Růžička, 4 góly vsítil Vojta Zahradník (jeden hattrick) a Radek Pospíšil, tři branky 
přidali Petr Adamus a Adam Sachl, dva góly vstřelil David Dolejší, jednou se trefil 
Patrik Hubáček a jeden byl vlastní. 
 
Statistika finálních přihrávek je nekompletní (zápis jedné nebo dvou je u osmi 
hráčů) a proto ji ze statistik vynechám. 
 
Exekutory pokutových kopů byli Martin Zahradník, který proměnil dvě penalty 
nařízené v náš prospěch, jedenkrát tuto výhodu zužitkovali Petr Adamus a Vojta 
Zahradník. Soupeři dostali tuto výhodu třikrát a také vždy proměnili. Součástí 
tohoto oddílu nejsou penalty, které se kopou po remízovém utkání. 
 
Negativem jsou dva vyloučení, i když obě červené karty byly velmi přísným 
verdiktem mladých rozhodčích. 


