
Ve středu 16. října se zúčastnily výběry OFS BENEŠOV podzimního turnaje v PRAZE. Soupeřem jim 
byly výběry OFS KLADNA, PRAHY-východ a MĚLNÍKA. Hrálo se současně v kategorii jedenáctiletých 
U11 (ročník 2003) a dvanáctiletých U12 (ročník 2002). Dát dohromady mužstva tohoto věku nebyl 
vůbec jednoduchý úkol. Podle pravidel se jedná o meziokresní soutěž v rámci kraje a nesmějí hrát 
žáci uvedených ročníku z ligových center, tedy z BENEŠOVA a VLAŠIMI. Mohli jsme použít o rok 
mladší (VLAŠIM dodala tři v kategorii U12 a dva pro U11). Krajskou soutěž mladších žáků nehraje 
žádné mužstvo z okresu Benešov, a tak jsme se obrátili prostřednictvím stránek OFS na všechny 
oddíly okresu a u většiny jsme našli pochopení. Tomáš RADIL, člen komise OFS, jezdil na zápasy 
mládeže na BENEŠOVSKU, já na VLAŠIŠIMSKU a dali jsme dohromady širší nominaci. Na setkání 
talentované mládeže v úterý 8. října ve VLAŠIMI byla stanovena nominace pro podzimní turnaj 
v PRAZE. Oslovili jsme trenéry, kteří v oddílech kvalitně pracují s mládeží a ti nám ochotně pomohli.  
K dispozici jsme měli žáky, kteří hrají v okresním přeboru a v okresních soutěžích a nevedli si špatně. 
 
V kategorii U11 se hrálo systémem starších přípravek, dvě mužstva 5+1 současně. A mužstvo 
(BENEŠOVSKO) vedl Tomáš RADIL z Benešova a měl k dispozici tři hráče z TELÝŠOVIC, dva 
z OLBRAMOVIC, po jednom z JANKOVA a BYSTŘICE. B mužstvo (VLAŠIMSKO) řídil Pavel KŇAZÍK 
z VLAŠIMI a měl tři hráče o rok mladší z VLAŠIMI, po dvou z KŘIVSOUDOVA a KONDRACE a jednoho 
z JANKOVA. Vedoucím mužstva kategorie U11 byl Ján GELETA z KŘIVSOUDOVA. A jak to dopadlo? 
Výběr U11 OFS skončil na třetím místě. V prvním utkání porazil výběr OFS KLADNO  13:5 (A 7:0, B 
6:5), ve druhém utkání podlehl těsně OFS PRAHY-východ 14:16 (6:8, 8:8)a ve třetím utkání  prohrál 
s vítězným OFS MĚLNÍK  11:19 (5:6, 6:13). 
Za A mužstvo se o branky zasloužili: Jiří ZIMA z TELÝŠOVIC 7x, Pavel DRÁBEK z OLBRAMOVIC 5x, po 
dvou brankách dali Štěpán BREJLA z OLBRAMOVIC, Tadeáš HAVLÍČEK z JANKOVA a Jan HRUŠKA 
z TEPLÝŠOVIC.  
Za B mužstvo byli střelecky úspěšní: Petr SKÁLA z JANKOVA 9x, Tomáš ZAVADIL z VLAŠIMI 4x, Tomáš 
OUŘADA z KŘIVSOUDOVA 3x, po dvou brankách dali Jakub ŠVEC z KONDRACE a Šimon MLÁDEK 
z VLAŠIMI.  
 
V kategorii U12 se hrálo systémem DANONE Cup 8+1 na jedné polovině hřiště. Trenéři Jiří DOLEJŠÍ ze 
SEDLCE-PRČICE a Josef ADAM z JANKOVA nominovali 17 hráčů, a tak mohli střídat celé formace po 
pěti minutách. Čtyři hráči byli ze SEDLCE-PRČICE, tři o rok mladší dodala VLAŠIM, po dvou 
TEPLÝŠOVICE, Dolní KRALOVICE, BYSTŘICE a po jednom OLBRAMOVICE, NAČERADEC, Trhový 
ŠTĚPÁNOV a VELÍŠ. Výběr U12 OFS BENEŠOV skončil na druhém místě.  
V prvním utkání porazil OFS KLADNO 3:1. Branky: Petr ŠABAT z BYSTŘICE, Pavel ROHÁČ z Dolních 
KRALOVIC a Matěj LAŽAN z VLAŠIMI.  
Zvítězili i ve druhém utkání nad OFS PRAHA-východ, rovněž 3:1. Branky: Matěj LAŽAN z VLAŠIMI, Petr 
NECKÁŘ z NAČERADCE a Karel RÝVA z Dolních KRALOVIC.  
Ve třetím utkání již nestačili na vítězný výběr OFS MĚLNÍK, kterému podlehli 2:7. Branky: Petr ŠABAT 
z BYSTŘICE a Miloš KOVÁŘ z TEPLÝŠOVIC.  
Nutno podotknout, že okres MĚLNÍK nemá žádný mládežnický celek v lize, jejich celky hrají  krajský 
přebor, měli tedy z čeho vybírat.  
 
V závěru bych chtěl poděkovat především těm oddílům, které nám pomohly, trenérům za perfektní 
práci, rodičům za dopravu dětí. Jsem rád, že se akce zúčastnil předseda OFS Jan VORÁČEK, OFS 
BENEŠOV na mládeži nešetří. Čeká nás ještě odvetný jarní turnaj, rovněž v PRAZE. S trenéry jsme se 
dohodli, že před turnajem na jaře uděláme dvě setkání talentované mládeže, jedno na BENEŠOVSKU, 
druhé na VLAŠIMSKU. Rovněž využijeme školní soutěže McDONALD´S Cup na vyhledávání talentů 
sledovaných ročníků.  
 
                                   Za OFS BENEŠOV:  Ladislav VRKOSLAV – předseda komise mládeže  
   


