
ZIMNÍ LIGA STARŠÍ ŽÁKŮ – DETAILNÍ ZPRÁVA 

V neděli 20.2. jsme odehráli poslední zápas o umístění s týmem AC Sparta Praha dívky. 

V zimní lize jsme odehráli celkem 8 zápasů. Postupně jsme vyzvali týmy Podolí, Ďáblice, Admira, 

Čakovice, Motorlet, Dukla Jižní Město, Hostouň a Sparta Dívky. Celkově jsme skončili se 3 vyhranými 

zápasy na konečném 9. místě z 16 týmů. 

Do soutěže jsme nevstupovaly s cílem vyhrát celou zimní ligu, ale změřit síly se soupeři, kteří hrají ve 

vyšších soutěžích. Nechceme se spokojit s výsledky z podzimní části sezóny, ač nás vítězství těší a jsou 

zasloužená prací, kterou kluci odvádí, máme ambice jinde, než je soutěž, ve které hrajeme.  Chceme 

vybojovat postup, postoupit dále v poháru, chceme hrát s těžšími soupeři a zlepšovat. 

Začátek zimní ligy byl pro nás vstup do reality. Utkali jsme se s týmem Podolí, který do zápas vlétl 

plný energie. Po dlouhé době jsme se utkali se soupeřem, který nás tlačil, nutil dělat chyby a 

následně je trestal. Výsledná prohra 1:5 bylo znamení, že se musíme zlepšit, začít pracovat a že nás 

čeká spousta práce, protože před námi stáli ještě silnější soupeři.  

Do konce roku nás čekali ještě 2 zápasy. Nejdříve následoval vítězný zápas s Ďáblicemi, kde i přes 

nepřízeň počasí, kdy bylo hřiště pokryto sněhovou vrstvou, jsme ukázali bojovný a fotbalový výkon a 

vyhráli 6:0. A zápas s Admirou, který připomínal 1. utkání, spoustu chyb, malá bojovnost, a z něhož 

jsme odcházeli s prohrou 2:5. 

Rok 2022 jsme začali výhrou nad týmem Čakovic. V celém zápas jsme měli navrch. Vytvořili jsme si 

spoustu příležitostí, hráli jsme celý zápas s míčem, soupeře jsme nepustili za polovinu hřiště. Bohužel 

nás v zápase brzdilo proměňování šancí a když za stavu 1:0 jsme udělali 1.chybu v zápase, soupeř ji 

hned využil a srovnal na 1:1. Ve zbývajících 10 minutách dokázali ale kluci najít zbytky sil a urvat 

zaslouženou výhru 2:1. 

V dalších 3 zápasech nás čekala největší zkouška. 3 nejsilnější týmy v naší skupině Motorlet, Dukla 

Jižní Město a Hostouň. 

V zápase s Motorletem jsme nestíhali. Dělali jsme spoustu chyb na středu hřiště a nezvládali včas 

obsazovat hráče. Soupeř nepředvedl zářný výkon, ale my mu to dost usnadnili a prohráli 1:3.  

Duklu Jižní Město, která ovládla celou naši skupinu, jsme dokázali hodně potrápit.  Špatný start do 

zápasu sice znamenal stav 0:2 pro soupeře, ale naši bojovnost a dobrým napadáním jsme ještě do 

poločasu dokázali vstřelit branku a vrátit se do zápasu. Bohužel další gól jsme již přidat nedokázali a 

když nám ke konci 2.poločasu začali docházet síly, dostali jsme od soupeře ještě 2 další góly. Možná i 

neférový konečný výsledek 1:4. 

Zápas s Hostouní pro nás začal velmi dobře. Ač soupeř hrál od začátku velmi náročný fotbal a držel se 

více na míči, dokázali jsme vstřelit úvodní branku zápasu my. Znovu to byl hodně bojovný zápas. V 

poločas jsem vedli 1:0. Začátek druhého poločasu nám ale nevyšel tak jak bychom si představovali.  3 

stejné chyby na hranici vápna znamenali rychlé otočení výsledku na 1:3. Následně jsme se sice 

dokázali dostat zpátky do zápasu a do našeho tempa ze začátku zápasu. Výsledek se ale už nezměnil. 

Poslední zápas se Spartou dívky byl jednoznačný. Od začátku až do konce kluci poctivě pracovali, 

plnili pokyny co dostali a zaslouženě vyhráli 11:1 a rozloučili se tak se zimní ligou vítězstvím.  



 

Celkové hodnocení je určitě kladné a odnášíme si ze zimní ligy to co jsme chtěli. Utkali jsme se z 

těžkými, více fotbalovými a více náročnými soupeři.  Pokud se podíváme na začátek a konec zimní ligy 

je vidět posun. Poslední zápasy, i když výsledkově nedopadli v náš prospěch, ukázali, že jsme schopni 

hrát vyrovnané zápasy s týmy, které nastupují ve vyšších soutěžích (Hostouň, Dukla Jižní Město). Tyto 

zápasy nám ukázali naše silné i slabé stránky, na čemu musíme dále pracovat a kam se chceme jako 

tým dále posouvat. Nyní mám dost času do začátku jarní části sezóny, ale pokud se chceme dále 

zlepšovat je potřeba, aby kluci dále na sobě pracovali a chodili na tréninky. Jediné, co nás mrzí je, že 

kvůli zraněním a nemocem jsme nemohli nastupovat pravidelně ve 100 % sestavě.  

Velké poděkování patří rodičům. Každý zápas bylo slyšet povzbuzování a fandění,  které nám v 

zápasech dost pomohli a dodali spoustu energie a síly.  


