
HODNOCENÍ 1. ML – sezóna 2017/2018 

 

Máme za sebou další ročník sálovky, je čas na malé zhodnocení. 

 

Letošní ročník sálovky na Lužinách doznal dílčích změn, jelikož zanikla Krajská 

liga na Děkance. A tak se jednotlivé městské ligy posunuly řádově o stupínek 

výše, čímž dřívější II. ML se stala I. ML, v níž účinkovalo 11 týmů. 

Soutěž byla kvalitní, nebyla nouze o dramatická utkání, nebo bláznivé 

přestřelky, kdy týmy jednoznačně hrály na to, že prostě vstřelí více branek, než 

soupeř. A tým, který dokázal hodně gólů střílet na tom většinou vydělal. 

Podle očekávání si to o prvenství rozdaly FC Naděje a Adria Dobříč „B“, kde 

rozhodlo to, že v Naději válí ostrostřelec Jan Beneš s téměř padesáti zásahy za 

sezónu, kdežto v Adrii to nejlepší střelci dotáhli k necelé třicítce a takové měla 

Naděje také. Proto se Adrii některé zápasy nepodařilo dotáhnout k vítěznému 

konci, kdežto Naději ano. 

Do tohoto boje měli zasáhnout i Netopýři, ale ti se začali scházet v dostatečném 

počtu hráčů na střídání až ve druhé půlce soutěže a tak jim zbyl jen boj o bronz, 

do kterého se trochu překvapivě, ale zcela zaslouženě, zamíchali i Zeppelíni, 

kterým tato sezóna vyšla velmi dobře. Možná i proto, že pochopili, že hádat se 

s rozhodčími nebo s protihráči nemá cenu a je lepší se soustředit na vlastní 

výkon. Toto se projevilo hlavně v posledním dvoukole, před kterým došlo 

k dlouho nevídané situaci, kdy jak Netopýři, tak i Zeppelíni měli stejný počet 

bodů, stejné skóre a i vzájemné zápasy. Podle všeho měli Netopýři teoreticky 

výhodnější vylosování na soupeře, využili toho k dvěma výhrám s celkem 

dobrým skóre a mělo jim to k zisku třetího místa podle všeho stačit. 

Ale byli tu nažhavení Zeppelíni, kteří i přes nepříznivější los nejdříve udolali 

trochu nečekaně Adrii a ve druhém utkání po soustředěném výkonu nastříleli o 

jeden gól více než Netopýři a tak urvali třetí místo. 

Ostatní týmy střídali dobré výkony se slabšími, někdy se sešli v bídné sestavě, 

někdy jim to zase nešlo i kdyby se rozkrájeli a tak prvním čtyřem týmům tak 



trochu jen sekundovali a míchali kartami v podobě nečekaných bodových zisků 

se silnějšími soupeři. Takových případů však mnoho nebylo. 

Kladem soutěže bylo, že ačkoliv se z mého pohledu hra přitvrdila a ne vždy na 

to adekvátně reagovali rozhodčí, že nedošlo k nějakému vážnějšímu zranění, 

kromě takových obvyklých šrámů, ke kterým ve fotbale prostě dochází vždy. 

A tak vlastně jediným problémem, na který si stěžovaly všechny týmy, bylo 

vylosování soutěže, kdy tentokrát hodně často se hrály dvojzápasy se stejným 

soupeřem. Bylo by lepší zkusit rozpis vylepšit. 

A druhá věc, se kterou se na mě jako na delegáta obracely vlastně všechny 

týmy, byla ta, že služby rozhodčích byly nasazeny na stejnou soutěž, kterou 

dané týmy hrály. Nevím, ale nepřipadá mi to příliš vhodné. Nedošlo sice 

žádným excesům v podobě úmyslného ovlivnění daných utkání, ale stejně by 

bylo lepší, kdyby služby byly nasazeny z jiné ligy. 

To by asi tak bylo vše, díky za sezónu a snad zase někdy… 

 

Povolný Jiří - delegát 

 


