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Hodnocení jarní části okresního přeboru dorostu : 
 
První jarní utkání vynechali Nedvěd s Landeskou, ale náš tým soupeře 
z Libušína přesto přehrál celkem jasně 5:1, když půlhodinu to zkusil také 
rekonvalescent Tomáš Cífka. O týden později jsme hráli znova doma s týmem 
Velké Dobré. Velmi ostrý a nakonec bezgólový zápas pustil sudí Čapek a 
hráčům museli nakonec domlouvat činovníci obou mužstev. Pan rozhodčí se 
však pod účet zápasu podepsal ještě více – neuznal nám regulérní (?!) 
branku a naopak proti nám pískl (správně) penaltu, kterou ale zlikvidoval M. 
Kraus v bráně. Velmi kvalitní utkání kluci odehráli v Tuchlovicích, kde po 
poločase vedli brankou z penalty. Ve druhé půli byli domácí lepší a přes 
výtečný výkon Martina Krause to potvrdili i vstřelením tří gólů. V dalším 
domácím střetnutí se musel kouč obejít bez zraněných útočníků Tomáše 
Cífky a Jirky Erby. S Vinařicemi se neodehrál špatný zápas, ale jen čaroděj 
v brance nestačil. V ofenzívě jsme se neprosadili a prohráli 0:2. Za týden se 
jelo do Hřebče, kde nás čekal tabulkový soused. Ve vyrovnaném průběhu 
jsme si vytvořili několik šancí, ale gól z toho nebyl. Naopak domácí potrestali 
slabší chvilky obrany a šli do vedení 3:0. Pak však polevili a Milan Cífka 
dvěma brankami zápas zdramatizoval – kýženého vyrovnání jsme se, 
bohužel, nedočkali. Od tohoto zápasu měli kluci výbornou docházku (navíc 
pomáhali i dospělým) a projevilo se to hned za týden v domácím mači 
s Otvovicemi, které přesvědčivě „přejeli“ 5:1, i když hosté ve druhé půli 
naznačili své možnosti. Vedoucímu týmu soutěže Vranému jsme na jeho 
trávníku byli důstojným sokem. Domácí lépe kombinovali, ale jejich akce 
končily většinou u pokutového území. Přesto po čtyřiceti minutách vedli 3:0 
a zdálo se být rozhodnuto. I přes nucené střídání zraněných opor však naši 
dorostenci dokázali snížit na 3:2. Vraný bylo lepší, ale my měli v brance 
skvělého Martina Krause, který v závěru „čapl“ i penaltu. Zpočátku 
vyrovnaný zápas s celkem Lhoty zřejmě rozhodlo vyloučení hostujícího 
gólmana. Po poločase 1:0 tak ve druhé půli kralovalo naše mužstvo a soupeři 
nakonec nasázelo sedm „banánů“. Týden na to ve Zlonicích se hrál 
vyrovnaný zápas, který i smírně (1:1) skončil. My jsme ovládli první dějství a 
domácí byli lepší ve druhém. Získaný bod byl odměnou za naší snahu. Doma 
jsme pak přivítali Stochov a hodinu se hrálo vyrovnané utkání, ve kterém 
byli brankaři lepší útočníků. Pak jsme ale dokázali dát branky a jasný 
výsledek 5:1 byl pro hosty docela krutý. Škoda, že se v závěru nechal 
v podstatě zbytečně vyloučil do té doby výborně hrající Libor Landeska. Na 
poslední „mač“ do Klobuk přijelo jen deset hráčů, ale domácích bylo ještě o 
jednoho méně. Na poměrně snadném vítězství 9:1 se podílel hattrickem Petr 
Procházka.  
 
Závěr jara měli dorostenci famózní, když z posledních šesti zápasů jen těsně 
prohráli ve Vraném a remizovali ve Zlonicích. Celkově osmé místo znamená 
pozici uzavírající silný a vyrovnaný střed tabulky a rozhodně není 
zklamáním. Vezmeme-li v úvahu počet zraněných, je to určitě úspěch.  
 
Po sezóně však končí tři hráči, kteří začnou věkově patřit výš. Doufejme, že i 
další rok kluci odehrají se ctí a že i nadále budou někteří z nich získávat 
ostruhy v zápasech dospělých. 
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Výborný přístup potvrdili na jaře Michal Kratochvíl, Petr Procházka a 
Martinové Zahradník, Kraus a Štěpánek, kteří společně s Milanem a Mírou 
Cífkovými odehráli všechna utkání. Jedenkrát chyběli Martin Matušů a kvůli 
červené kartě Libor Landeska. Devětkrát přišel Tomáš Gönzöl a osmkrát byl 
Jirka Havelka. Další hráči měli smůlu – Jirka Erba se po dvou zápasech 
musel odmlčet a rehabilitovat po úrazu, Tomáš Cífka přišel pomoci čtyřikrát, 
ale byl limitován nedoléčeným zraněním. Škoda, že jen 6x nastoupil Matěj 
Nedvěd, jenž v obraně chyběl až příliš často. Účast dalších hráčů se dá 
spočítat na prstech jedné ruky, ale i jim je nutno poděkovat za to, že párkrát 
dorazili. 
 
Na jaře měl nejlepší mušku Martin Zahradník, který se trefil do soupeřovy 
svatyně 8x.  Milan Cífka a Míra Cífka rozvlnili síť 7x, 4x mířil přesně Petr 
Procházka (jedenkrát dal hattrick). Dva góly stihl ve dvou zápasech Jirka 
Erba a šest hráčů se zapsalo do střelecké listiny jedenkrát. Proti podzimu se 
střílelo podstatně lépe – dalo se 11 gólů víc. 
 
Evidence nahrávačů není kompletní, vyloučen byl jen Libor Landeska, jenž 
celkem zbytečně nedohrál předposlední zápas doma se Stochovem. 


