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Již druhou dekádou se studenti naší školy pravidelně účastní středoškolské futsalové ligy.
Jedná se o celorepublikovou soutěž, kterou zaštiťuje Fotbalová asociace České republiky. Za
mé třináctileté působení na Obchodní akademii Dr. Edvarda Beneše jsme nedosáhli takového
úspěchu, jako právě letos.

V prvním kole této dlouhodobé soutěže jsme se v listopadu utkali s družstvy z SPŠ a VOŠ
Kladno a SOŠ a SOU Dubská Kladno. Všichni jsme věděli, že do dalšího kola postoupí dva
týmy. V našem prvním zápase jsme celkem jasně porazili výběr SOŠ a SOU Dubská Kladno
3:1 a vzhledem k tomu, že náš soupeř již předtím podlehl SPŠ a VOŠ Kladno, jsme měli postup
jistý. V posledním zápase prvního kola tak šlo již jen o nasazení do dalšího kola a o sportovní
čest. Zápas jsme nezačali dobře a v poločase jsme prohrávali 1:3, avšak dílem zlepšeného
výkonu v druhé půli, dílem podceněním soupeře našeho týmu jsme výsledek otočili a nakonec
vyhráli 4:3.

V druhém kole, které se hrálo o tři týdny později,

jsme se postupně utkali s výběry škol SOU Nové Strašecí a SOŠ a SOU E. Beneše Kladno.
Zejména zástupce Rakovnického okresu se jevil jako náročný soupeř, neboť v prvním kole
dokázal porazit favorizovaný výběr Sportovního gymnázia Slaný. Avšak SOU Nové Strašecí
nejprve podlehlo SOŠ a SOU E. Beneše Kladno 2:8 a následně našemu výběru nedokázalo
vstřelit za 30 minut hry jediný gól. A jelikož samo dva inkasovalo, i v tomto případě měl náš tým
ještě před posledním zápasem jistotu postupu do dalšího, tedy třetího kola. V posledním
zápase náš soupeř z kladenského učiliště pyšnící se ve svém názvu stejným jménem, jako
naše Obchodní akademie, měl po celou dobu navrch a zcela zaslouženě zvítězil 9:7. Přesto
naše škola mohla oslavit postup do 3. kola po dlouhých dvanácti letech.

Třetí kolo jsme nehráli ve slánské hale BIOS, ale v prakticky totožné hale na Kladně. Tentokrát
se zde utkaly hned čtyři školy a všichni byli srozuměni s tím, že do středočeského finále
postoupí pouze vítěz. Naše první utkání jsme sehráli proti SPŠ a VOŠ Kladno. Tým, který hrál
ve své domácí hale, chtěl odčinit porážku, kterou jsme mu uštědřili v prvním kole, a ukázat tak,
že se jednalo jen o náhodu. Ale naši reprezentanti soupeře dokonale zaskočili. Ihned z první
akce, aniž by si soupeř vůbec sáhl na míč, skórovali. Poté hráli ze zabezpečené obrany a

1/2

STŘEDOŠKOLSKÁ FUTSALOVÁ LIGA ANEB HISTORICKÝ ÚSPĚCH NAŠICH STUDENTŮ
Napsal uživatel Mgr. Filip Dolejší
Čtvrtek, 18 Leden 2018 12:57 - Aktualizováno Čtvrtek, 24 Květen 2018 13:14

rychlými protiútoky navyšovali skóre. Po přestávce se sice i soupeř dokázal prosadit, ale na
konci utkání skóre ukazovalo stav 5:3 v náš prospěch. Ihned poté nás čekal zápas s
favorizovaným Sportovním gymnáziem Kladno a vzhledem ke skutečnosti, že tento tým ve
svém prvním utkání rovněž vyhrál, naše případné vítězství by nás prakticky posunulo do finále
Středočeského kraje. Ačkoliv soupeř nedisponoval tak početnou střídačkou, na hřišti byl od
počátku lepším týmem. Trpělivou hrou ze zabezpečené obrany, kdy prakticky vůbec své
soupeře nepouštěl do ohrožení své branky, vyčkával na chyby soupeře a dovedl utkání k
vítězství v poměru 4:2. Tento výsledek nám ještě dával teoretickou šanci na postup. Nejprve
jsme ale museli zvítězit ve svém posledním zápase nad SOŠ a SOU E. Beneše Kladno, což se
nám po trochu upracovaném vítězství 2:1 podařilo, a pak již jen zbývalo držet palce domácímu
výběru, aby zvítězil 2:0 nebo 3:1 nad Sportovním gymnáziem Kladno, které však nepřipustilo
sebemenší komplikaci. Záhy bylo zřejmé, kdo je lepší a kdo zaslouženě postoupí dál. Po
vítězství v posledním zápase turnaje 6:4 to bylo sportovní gymnázium.

Co dodat závěrem? S trochou nadsázky by se dalo říct, že Obchodní akademie Dr. Edvarda
Beneše v letošním školním roce v rámci Středoškolské futsalové ligy se umístila na děleném 4.
– 6. místě celého Středočeského kraje, z kterého se přihlásilo 46 družstev. Pozitivem je
skutečnost, že základem úspěchu je bezesporu síla týmu jako celku, neboť jen těžko by se
hledal vyloženě jeden tahoun mužstva. Poděkování zaslouží všichni reprezentanti naší školy ve
složení Erik Rezek, Zdeněk Řehák, Dominik Kadeřábek, Filip Novotný, Miroslav Hrůnek, Patrik
Racek, Patrik Kročil, Lukáš Danda, Tomáš Formánek a Martin Kotěra. Velkým příslibem do
budoucna je jistě i fakt, že hned celá polovina hráčů je studenty teprve prvního ročníku, a v
budoucnu tak mohou ještě dokázat mnoho dalšího.
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