
20/10/22 MINIFOTBAL 

Ve skupině jsme se umístili na 2. místě (0:3 s proti Edenu, 2:1 s Litoměřickou). Následoval boj se 

školou z druhé skupiny, které skončilo na 1. místě - škola Zbraslav. Naše chyby soupeři vždycky 

potrestali a my skóre nedokázali otočit. O třetí místo jsme se utkali opět s Edenem a těm jsme měli co 

vracet. Byl to napínavý souboj až do konce, po závěrečném hvizdu bylo skóre 1:1 a tak chlapce čekal 

penaltový rozstřel! Ten jsme bohužel nezvládli a tak bereme krásné 4. místo! #minifotbal 

#fzschodovicka 

       

18/10/22 - V září jsme si vybojovali postup v obvodním kole a opět po roce vyrazili na Pražačku, utkat 

se s těmi nejlepšími v Praze. V mlhavém Žižkově to pro nás nezačalo moc dobře, mladší kluci nechali v 

autobuse tašku s dresy. Naštěstí to Dalibor stihl vysprintovat a tašku vyprosit. V podobném duchu se 

nám nepovedl ani první zápas ve skupině. Ač soupeř moc nestřídal, měl sílu nás srazit dvěma 

slepenými góly - 0:2. Po celý turnaj jsme chtěli hrát ofenzivně, proto jsme zvolili takové rozestavení. 

Měli jsme šanci napravit úvodní prohru a to se nám také povedlo. Výhry 6:1 a 5:0 nás posunuli do 

boje o druhé postupové místo. K jistotě jsme potřebovali porazit ZŠ Slovenskou. Začali jsme skvěle a 

brzy dali vedoucí gól. Soupeř pochopil, že na to fotbalově nemá a začal provokovat, strkat, držet za 

dres. Bohužel mu to u “vstřícného” pana rozhodčího dlouho procházelo. Po poločase už konečně 

začaly padat karty. Klukům jsem vštěpoval, ať se soustředí pouze na hru, že se to vyplatí. Za to je 

musím moc pochválit, jak to ustáli a vyhráli 3:1. I po takovém zápase by si podali se soupeřem ruce. 

Ale to by museli mít kluci jiné vychování, aby se naši dočkali. #postup #poprask #starsizaci 
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Ve středu 5.10. jsme se vypravili na dlouho avizovaný odvetný zápas mládežnické Ligy Mistrů mezi 

Slavii a belgickým Genkem. Sešívání si přivezli jednogólový náskok a i druhý zápas velmi dobře 

rozehráli. Byli ovšem horším týmem a po hodině hry bylo do vítězného konce daleko. Celý zápas 

odehrál náš bývalý student, za to jsme moc rádi. Víc než sportovní výkon hráčů jsme ale následující 

den ve škole hodnotili, jakým způsobem k výsledku došlo. Konkrétně agresivita, nenávist, polehávání, 

simulace, potyčky, minimální hrací čas, červené karty, apod. Přesně tohle chování od našich žáků ve 

škole v žádném případě nechceme vidět. Někteří fanoušci se zrovna taky neprojevovali moc 

inteligentně. Emoce ano, ale…Je smutné, že někteří lidé si v dnešní době právě takto fotbal 

představují. My teda ne. #uefayouthleague #slaviapraha #chodovicka #xaverov 

 

 

Od květnového postupového krajského kola uplynul už nějaký pátek a nachýlil se čas odjezdu na MČR 

OVOV do Brna. Kolegyně z nečekaných a nepochopitelných omluvenek prakticky den před odjezdem 

lepila sestavu, jak Trpišovský v jarní části sezóny . Klobouk dolů, že vydržely nervy a že se nakonec 

odjelo. Ani na cestě do Brna nebylo nic ideální, nicméně po skvělých výkonech družstva a jednotlivců 

jsme se drželi umístění velice vysoko. Ve finálním zúčtování si odvážíme neskutečné 6. místo!! Krásný 

úspěch hned po startu školního roku. #ovov #sazkaolympijskyviceboj #brno 
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