Vyhodnocení podzimu v sezóně 2017/18
Letní příprava:
O letních prázdninách jsme plánovali letní soustředění, kterým bychom naše
borce nastartovali do nové sezóny. To se nám bohužel nepodařilo uskutečnit z
důvodu nízkého počtu zájemců. Proto jsme chtěli začít trénovat, alespoň
posledních čtrnáct dní v srpnu. Bohužel i toto se stalo neuskutečnitelným
úkolem. Většina hráčů, dala totiž přednost svým babičkám, tetičkám, nebo
jiným akcím, před fotbalem samotným.
Přestupy:
z SK Kladno se vrátil Kuba Németh
z Nového Strašecí přišel Jan Šuta
do SK Kladno odešel Matouš Randýsek
s fotbalem skončil Lukáš Kohout
Náš realizační tým zůstal nezměněn
Hráči:
ročník 2005 - 5hráčů
ročník 2006 - 13hráčů
ročník 2007 - 1hráč
Jako v sezóně loňské, jsme se stali účastníky okresního přeboru mladších žáků.
Tentokráte jsme do něho vlétli absolutně bez přípravy. Naším velkým štěstím
bylo jen to, že hned v prvním mistrovském utkání jsme si to rozdali se
Zvoleněvsí, nováčkem soutěže, který se teprve na velkém hřišti hledal. Naše
nulová letní příprava se ukázala však hned ve druhém utkání proti Slovanu
Kladno, který jsme hrubě nezvládli. Jen těžko se pak dohání fyzická kondice
během rozjeté sezóny a ikdyž jsme na trénincích dělali co mohli, tak výsledek se
projevil až v posledních dvou zápasech.
Nicméně, teďka bych zde rád vyzdvihl velké zlepšení našeho gólmana a
celé obrané řady, kde byl vidět velký vzestup o proti minulé sezóně. Občas se
něco nepovedlo, ale jinak to šlapalo na velmi slušné úrovni. Zlepšila se
rozehrávka, bojovnost, přechod do útoku a zvedlo se i sebevědomí.
Naše záložní řada, která je naší nejsilnější stránkou, předváděla pěknou

kombinační hru a zlepšila se i spolupráce s útočníky, kteří se začali více
zapojovat do kombinace a díky tomu se i více střelecky prosazovali. Naše
celkové herní pojetí založené na pohledné kombinační hře, začalo oproti
minulým sezónám slavit i výsledky. V soutěži se nacházíme na třetím místě
s 22body a celkové skóre 43:24.
V zimní přípravě budeme nepřetržitě trénovat na UMT a jme přihlášeni
do kvalitní zimní ligy, která se hraje v Rakovníku. Tam budeme své síly
poměřovat s týmy, které hrají krajské soutěže. Proto můžeme očekávat, že na
jaře by se měly dostavit ještě lepší výsledky.
Za realizační tým Milan Lukeš

