
Mladší přípravka sezona 2016-2017: 

Mladší přípravka "A":  

 

na fotce zleva: 
horní řada: Martin Londin (hlavní trenér), Kryštof Semmler, Adam Juřík, Agáta Novotná, Štěpán 
Gasnárek, Viktor Lunga, Tomáš Vrážel, František Juřík (trenér), Ladislav Semmler (trenér) 
spodní řada: Jonáš Žalčík, Tomáš Fridrich, Jakub Loprais, Daniel Mizerík, David Vach 
v popředí: brankářka Aneta Daňhelová 
 

Třetí místo v okresním přeboru je výborný výsledek "A" týmu mladší přípravky. Skončili jsme 
hned za suverénním Hodonínem a společným týmem Milotic a Ratíškovic. Toto byly také jediné 
dva týmy, které nás dokázaly na jaře porazit, jinak "technická" remíza s Veselím a 6 výher, takže 
velká pochvala všem hráčům. O to cennější je toto umístění i vzhledem k tomu, že práce s mládeží 
na okrese má vzestupnou úroveň a zápasy jsou čím dál těžší a náročnější. V mladší přípravce se 
nám však letos sešel silný ročník 2008 s řadou velmi šikovných a technických hráčů, výborné 
výkony jsme viděli hlavně od Adama Juříka, Tomáše Fridricha, Štěpána Gasnárka a Daniela 
Mizeríka. Oporou obrany byli Tomáš Vrážel s Jakubem Lopraisem a Matěj Šeda s Viktorem 
Lungou, kteří byť ročník 2009 dokázali ubránit spolehlivě a jistě i starší kluky. Velkou posilou byl 
návrat Davida Vacha z Hodonína. V bráně byla naší jasnou jedničkou šikovná Aneta Daňhelová, 
za kterou občas zaskočil Kuba Loprais, Tomík Fridrich nebo Jonášek Mívalt (ročník 2010!) z "B" 
týmu. Nejlepším střelcem byl Adam Juřík s 23 brankami před Tomášem Fridrichem a Danielem 
Mizeríkem (oba 22 branek), 20 branek dokázali vstřelit také Tomáš Vrážel a Štěpán Gasnárek a za 
zmínku stojí určitě také 19 branek Davida Vacha, ovšem stihl je dát ve 4 zápasech!! V průběhu 
sezóny dokázalo alespoň jednou skórovat hned 20 dětí z 25, které do zápasů nastoupily!! To byla 
také naše největší zbraň - týmový výkon, kde prosadit se dokázal kdokoliv ze sestavy a 
nespoléhali jsme na jednoho nebo dva střelce. 

 

 



 

Mladší přípravka "B":  

 

na fotce zleva: 
horní řada: Martin Londin (hlavní trenér), Miroslav Mívalt (trenér), Lucas Danylciv, Ondřej 
Kudláč, Jáchym Baťka, Viktor Mička, Denisa Hradilová, Jáchym Jarůšek, Matěj Nenička, Jindřich 
Dohnal, Stanislav Lunga (trenér) 
spodní řada: Filip Fridrich, Antonín Vašíček, Dominik Blahůš, Jakub Nenička, Marco Danylciv, 
Martin Lunga, Ondřej Lunga 
v popředí: brankář Jonáš Mívalt 
 

"B" tým mladší přípravky v okresní soutěži skončil na 4. místě, když uhrál stejně bodů jako třetí 
Šardice a páté Dambořice, kdy první dva týmy Vacenovice a Svatobořice byly herně o level výše a 
byly by spíš soupeřem pro náš "A" tým. Oporou "B" týmu byla Agáta Novotná, Filip Fridrich, 
Ondřej Kudláč a Viktor Mička, v obraně se výborně rozehrál Viktor Lunga a z mladších dětí to 
byli Jáchym Baťka, Martin Lunga a z nováčků Lucas Danylciv. V bráně pak podával výborné 
výkony Jonáš Mívalt a občas za něj zaskočil Jáchym Baťka. I výsledek "B" týmu je určitě 
úspěchem, vzhledem k tomu, že měl sloužit hlavně k tomu, aby si zahrály děti, které nemají tolik 
fotbalových zkušeností, jsou většinou mladší a potřebují si vyzkoušet "naostro" věci které se 
učíme na tréninku. V tomto ohledu to bylo opravdu výborné a u všech dětí byl vidět velký pokrok. 
Nejlepším střelcem "B" týmu byl Filip Fridrich s 18 brankami a pak se střelecky prosazovali 
nejvíce hráči "A" týmu, kteří v "B"-čku občas, zejména proti lepším týmům, také vypomáhali - 
Adam Juřík (17 branek), Tomáš Fridrich (13 branek), Daniel Mizerík (12 branek). Ale 12 branek 
dokázal dát třeba i brankář Jonášek Mívalt. V průběhu sezóny dokázalo alespoň jednou skórovat 
stejně jako v "A" týmu hned 20 dětí z 29, které nastoupily za „B“ tým do mistrovských zápasů!! 

Speciálně se zde musím zmínit o Coerver tréninku pod vedením p. Trávníka, který celá řada hráčů 
mladší přípravky navštěvovala a byl u nich vidět opravdu velký pokrok a to nejen technický při 
práci s míčem, ale také větší sebedůvěra, nebojácnost a zdravá fotbalová "drzost" dovolit si i na 
většího soupeře. 



Holky ročník 2007 a kluci ročník 2008 se po prázdninách s mladší přípravkou loučí a jdou o 
kategorii výše, chtěli bychom jim popřát, aby se jim dařilo a aby hráli fotbal i nadále s radostí a 
chutí stejně jako v mladší přípravce. Věříme, že o tomto šikovném fotbalovém ročníku ještě 
uslyšíme a budeme se i v budoucnu s nimi radovat z jejich úspěchů. 

Na závěr poděkování rodičům dětí, komunikace s většinou z nich je dobře nastavena, rodiče 
omlouvají děti z tréninků a zápasů když se nemohou zúčastnit a není to už tedy takovým 
problémem jako v minulosti. Rodiče si zaslouží vůbec velkou pochvalu i za podporu svých dětí a 
za čas, který s nimi tráví na hřišti a to jak na tréninku, tak při mistrovských zápasech a turnajích. 
Bez této podpory by určitě nehrálo v přípravce tolik dětí kolik jich v součastné době máme. 

Za mladší přípravku trenéři: 

Martin Londin, František Juřík, Stanislav Lunga, Miroslav Mívalt, Ladislav Semmler. 


