TJ Sokol Martinice v Krkonoších – Mladší žáci – sezóna 2016/2017 - Podzim
Základ sestavy hráčů mladších žáků tvoří loňské úspěšné družstvo starší přípravky, proto se
očekávalo úspěšné tažení i v mladších žácích. Bohužel se toto očekávání se výsledkově v zápasech
neprojevilo. Ale postupně.
Kluci odehráli podzimní sezónu v této sestavě: Martin Svoboda, Matěj Kožnar, Tonda
Křivinka, Jonáš Ježek, Miky Ježek, Arnošt Hájek, Adam Havlíček, David Repaský, Lukáš Knittel a Matěj
Macoun. Doplňovali je hráčí ze starší přípravky Kuba Salaba, Matěj Kraus a Kuba Repaský. Po prvním
zápase se rozhodl přestoupit do Jilemnice hráč Kuba Vancl.
Podzimní sezónu začali kluci výborně. Na domácím hřišti porazili soupeře z Rokytnice nad
Jizerou a to výsledkem 7:0 (branky: Martin S. 3x, Kuba V. 2x, Tonda K. a Kuba R.). Na další zápas odjeli
mladší žáci na hřiště do Nové Vsi, kde po skvělém výkonu prohráli jen tím nejtěsnějším rozdílem 5:6
(branky: Martin S. 3x, Matěj M., Matěj K.). Tenhle zápas, jakoby kluky psychicky zlomil a následující tři
zápasy se vůbec nedokázali gólově prosadit. Zápas s Košťálovem prohráli 5:0, domácí zápas s Novou
Vsí 10:0 a venkovní zápas s Rokytnicí nad Jizerou 1:0. Poslední zápas byl opravdu velmi smolný, když
soupeřův gól byl vstřelen v 58. minutě a rozhodčí ihned po tom zápas ukončil . Do domácího zápasu
s Košťálovem nastupovali kluci s odhodláním prolomit tu smolnou sérii. Začátek zápasu tomu
nasvědčoval. I když soupeř vstřelil první gól, tak kluci na to dokázali za minutu odpovědět
vyrovnávacím gólem. Najednou taktovku zápasu měli v rukou naši kluci a vyjádřili to dvěma
vyloženými šancemi. Ty se jim nepodařilo proměnit a soupeř je trestal. Do konce poločasu vstřelil do
naší branky čtyři další góly. Kluci již zápas nedokázali otočit a prohráli 8:1. (branky: Tonda K.). Na
následující zápas odjeli mladší žáci na hřiště aktuálního vedoucího soutěže, Nové Vsi. Kluky neodradil
„papírově silnější soupeř“ a podali svůj nejlepší herní výkon podzimu. A tak mohli odcházet ze hřiště
se vztyčenou hlavou přesto, že prohráli POUZE 1:0. Naladěni svojí hrou v zápase s Novou Vsí odjížděli
na poslední mistrovský zápas do Rokytnice s odhodláním již zlomit výsledkovou mizérii a vyhrát.
Bohužel se jim nepodařilo zopakovat výkon z předchozího zápasu a podzimní sezónu uzavřeli prohrou
5:1 (branky: Martin S.).
Když bychom měli z trenérského pohledu celkově zhodnotit podzimní sezónu, tak kluci
nehrají vůbec špatně. Je na nich vidět, že chtějí bojovat a vydat ze sebe na hřišti z maximum. Ale góly
ne a ne spadnout, i když šance jsou. Za co bychom je rádi pochválili, je poctivá docházka na tréninky.
Přes zimu potrénujeme, zúčastní se nějakého zimního halového turnaje a na jaře tuto nelichotivou
bilanci zlomíme.
trenérský team ml. žáci (Petr Svoboda, Vláďa Zuzánek)

TJ Sokol Martinice v Krkonoších – Dorost – sezóna 2016/2017 – Podzim
V závěru minulé sezóně dorostenci předváděli výborné výkony a očekávalo se, že na to
navážou sezóně nadcházející. Toto očekávání bylo ještě umocněno posílením týmu o další dobré
hráče, které se podařilo našemu „hráčskému agentovy„  Tomáši Brožovi získat. Prestiž a kvalita
okresního přeboru dorostenců byla umocněna spojením s Jíčínským OFS, kdy v přeboru je celkem 8
týmů. Celkový počet hráčů a hráček, kteří si zahráli podzimní sezónu, se zastavil na čísle 20. I přes

takto rozsáhlou soupisku, zranění nebo jiné sportovní vytížení způsobilo, že na některé zápasy odjeli
dorostenci pouze v 11 – 12 hráčích.
Na podzim 2016 si za dorostence zahráli Luboš Typlt, Petr Lukeš, Martin Mejvald, Páťa
Mejvald, Tomáš Brož, Ivan Mitrus, Pája Brožová, Dáňa Cejnar, Vláďa Zuzánek, Tomáš Lukeš, Eda
Vyšanský, Vojta Hajný, Vojta Hájek, Jakub Čejchan, Adam Matouš, Míra Hofer a studenečtí hráči
Ondra Tušiak, Pavel Šír, Tomáš Exner a David Bajer.
Z rozlosování soutěže vzešlo, že první zápas dorostenci odehrají venku proti Košťálovu.
Dorostenci odjeli na zápas pouze v 11 hráčích. I přes tento hendikep , soupeře porazili 4:1 (branky:
Páťa M., Kuba Č., Vláďa Z. a vlastňák soupeře). První domácí zápas přines brankové hody a
přetahovanou o výsledek. I když dorostenci již vyhrávali 4:2, soupeř ze Železnice bojoval a dokázal
vyrovnat. Soupeři toto nepomohlo a výhru si odnesli Martiničtí hráči v poměru 6:4. (branky: Adam
M., Tomáš T., Páťa M., Vláďa Z.). Další venkovní zápas s Jičiněvsí měl být s „papírově slabším“
soupeřem jednoduchou záležitostí. Tomu nenasvědčoval poločasový výsledek 3:1 ve prospěch
Martinic. Ve druhém poločase dorostenci přidali na výkonu a zápas vyhráli s výsledkem 14:1. (branky:
Páťa M. 3x, Vláďa Z. 3x, Vojta H. 3x, Pavel Š. 2x, Kuba Č. 2x, Petr L.). Ve druhém domácím zápase, byli
soupeři dorostenců hráči z Jilemnice. Zápasy s tímto soupeřem jsou velmi vyhrocené a ani tento
nebyl výjimkou. Na hřišti se hodně jiskřilo a to nejen fotbalově . Zápas nebyl rozehrán dobře a
dorostenci již po 23. minutách prohrávali 2:0. Nepříznivé skóre hráče nezlomilo a do poločasu
vyrovnali na 2:2. Druhý poločas se nesl v podobném duchu jako první. Od 73. minuty dorostenci
prohrávali 2:3, ale vyrovnání na 3:3 (branky: Vláďa Z. 2x, Kuba Č.) v poslední minutě zápasu bylo
!!!sladkou odměnou!!! pro Martinické hráče. Protože v tomto fotbalovém ročníku nemůže zápas
dorostenců skončit remízou, kopali se penalty s nešťastným koncem pro martinické dorostence. To
co se nepovedlo v penaltách proti Jilemnici, se povedlo dorostencům v zápase se Sobotkou. Zápas
sice skončil 2:2 (branky: Vlaďa Z., Eda V.), ale na penalty vyhrálo družstvo z Martinic. Tato psychická
vzpruha v podobě vyhraných penalt se přenesla do dalších dvou zápasů, domácím vítězství proti
Valdicím 6:1 (branky: Petr L. 2x, Vojta H. 2x, Vláďa Z., Páťa M.) a venkovním vítězstvím proti
Chomuticím 8:2 (branky: Vláďa Z. 6x, Tomáš B. 2x). V posledním domácím zápase na podzim se
dorostenci utkali se soupeřem z Košťálova. Soupeř, vědom si kvalit dorostenců v Martinicích, přijel
s tou nejsilnější sestavou co mohl ( 3 soupeřovi hráči hrají s košťálovskými muži kraj). Martiničtí hráči
bojovali statečně, ale velmi silného soupeře se jim nepodařilo porazit. Prohráli gólem v poslední
minutě zápasu 1:2 (branky: Vláďa Z.). Závěr podzimní sezóny zakončili dorostenci venkovním
zápasem v Železnici. Soupeř využil domácího prostředí a vyhrál 3:1 (branky: Petr L.)
Z pohledu trenéra si za odvedený výkon v podzimní části zaslouží hráči velkou pochvalu!!!.
Hlavně na nich oceňuji, že i když většinou první gól(y) vstřelí soupeř, tak se nepoloží a ještě s větší
bojovností se snaží zápas výsledkově otočit. Když si udrží takovouto formu i po zimní přestávce, tak
mohou pomýšlet na ty nejvyšší příčky v tabulce.
Trenér Vláďa Zuzánek

