Hodnocení podzimní části 2017-2018
Jaké byly cíle do podzimní části sezóny?
Naším cílem bylo, aby se kluci posunuli zase o kousek výše, aby ještě zlepšili své herní
dovednosti, od rozhodování se ve hře, přes vedení míče po přihrávce či střelbě. Začali jsme se
věnovat více střelbě - z voleje, po slalomu, po přihrávce ze strany a slabší nohou. Také
zařazujeme cvičení na průnikovou přihrávku, snažíme se o zlepšení rychlosti a pohybu na
hřišti.
Jak se nám daří naše cíle naplnit?
Tak to byl oříšek, všichni kluci udělali velký pokrok. Je to ale různé, záleží na tom, kdo jak
pilně trénoval, někdo více, někdo méně. Více gólů, jsme určitě zatím nedávali a na tom
musíme stále hodně pracovat. Kluci dokáží hrát i vyrovnané zápasy s kýmkoliv a zatlačí i
dobrého soupeře, ale rychlejší pohyb po hřišti, změna místa a rychlý útok, mě stále chybí a
proto na tom pracujeme, aby bylo proměněných šancí co nejvíce.
Jaké jsou cíle do jarní části sezóny?
Chtěli bychom, aby se mezi kluky objevil na hřišti i mimo něj další lídr, který by měl
střelecké schopnosti Martina Husáka, který se právě v této sezóně přesunul do Nového
Strašecí. Samozřejmě se kluci musí rozvíjet a chtít být čím dále lepší , ale to prostě musí chtít
sami! Častá jejich odpověď je, že nemají čas, že mají hodně kroužků, no, něco na tom bude,
dnešní doba je samý kroužek a děti toho mají opravdu hodně. Není snadné, dát srdíčko
sportu, který jim jde nejlépe a věnovat se mu naplno.
V čem měl váš tým v soutěži navrch nad soupeři?
Soupeři nebyli zase až tak těžcí, ale kluci si museli zvyknout na to, že již nemají svého střelce,
že se musí snažit ty své góly dát sami a s tím se začali vyrovnávat až tak ve čtvrtém kole, kdy
se postupně jejich výkony začaly zlepšovat. Nikdo nepodlehl tomu, že se občas nepodařilo
výsledkově, kluci to nevzdávali ani tehdy, když zjistili, že hrají proti o rok, až dva starším
hráčům, bojovali do poslední chvilky a tak to má být! Většina mají o fotbal i nadále
opravdový zájem a to je dobře.
Který soupeř vás zaujal a čím?
Myslím, že velký pokrok udělal Mostecký klub trenéra Zdeňka Kovaříka, s kterým hrajeme
každoročně nějaký ten přáteláček, abychom zjistili, jestli nezůstáváme moc pozadu. Jejich
přehled a rychlá hra na hřišti, se nám velmi líbila
Jaké je naše oblíbené herní rozestavení a proč?
Zatím jsme si vyzkoušeli 2-1-2 a budeme zkoušet 1-3-1. Zvolíme to, které nám umožní lépe a
rychleji napadat rozehrávku soupeře.
O čem přemýšlím?
Aby si také kluci postavili svůj trénink pro trenéry a rodiče a vžili se do rolí trenérů na konci
sezóny, na to jsem moc zvědavá.. To bude určitě velmi zajímavé.
Nejhorší moment sezóny?
Vše špatné jsme hodili za hlavu a díváme se dopředu.
Děkuji všem aktivním účastníkům našeho týmu
Dana Riegerová

