Hodnocení podzimu 2017 – starší žáci

Zahájení podzimu
Sezónu jsme začali soustředěním v Heřmanicích od 5.8.17. Zúčastnilo se ho 17 hráčů a kluci dostali
celkem zabrat. Odehráli jsme i několik přátelských utkání a je jen škoda, že se soustředění nezúčastnilo více
hráčů. Před prvním mistrákem jsme odehráli ještě dva přátelské zápasy a zdálo se, že jsme na soutěž
připraveni. Vzhledem k loňským výsledkům a odhadu trenérů jsme předpokládali boj o první příčku!!!
Myslím, že odhad byl správný, ale realita byla trochu jiná.
Kádr mužstva:
do dorostu přešli hráči ročníku 2002- Hurt, Baruzzi, Svátek a Drtina. Lukáš Váňa skončil a do dorostu
nepostoupil. V tomto ročníku jsme vytvořili jen jedno mužstvo, což byl pro slabší hráče docela problém
s jejich zápasovým vytížením. Do SK kladno přestoupil Vojta Veselý, Po sezóně překvapivě skončil Martin
Kemr. Dále skončili Kuba Hájek, Kohoušek, Lebó, Martinovský a Hudák. Během podzimu přišel
Nechanský a ze Zvoleněvse Tomáš Dulovec, který s námi začínal v roce 2009. Po sezóně překvapivě skončil
Zděnda Růžička. Zděnda Váňa se přestěhoval a přestoupil do Velvar.
Kádr:
Holub T., Pražák, Růžička, Šlajchrt, Marek, Koula, Vyskočil, Pácal, Věprovský, Fiška, Tomec, Holub M.
Říčka, Liszok, Peštál, Nechanský, Matoušek, Pribula, Ševčík, Dulovec, Steinbrecher, Hadač.
Rozdělení dle věku:
2003 – 16 hráčů
2004 – 6 hráčů
Realizační tým:
u týmu se střídali 4 trenéři. Pavel Čablík, Dominik Tauš, Aleš Steinbrecher a Rony Tauš. Vzhledem
k tomu, Pavel s Dominikem měli na starosti ještě mladší dorost, bylo toho na ně docela dost. Znova se nám
nepovedlo zajistit trenéra brankářů a tak jsme museli improvizovat. Byla to škoda. Do týmu počítám i Janu
Fiškovou, která se nám starala o finance a Marka Šlajchrta staršího, který vypomáhal, když měl čas, jako
pomezní rozhodčí a ulehčil tak trenérům práci.
Mistrovská utkání starších žáků :
K prvnímu mistr.utkání jsme jeli do Pavlíkova. Tomu jsme nadělili na jaře 9:0 a tak procitnutí bylo docela
bolestné. Porážka 2:7 po špatném výkonu, hra na půl plynu a zasloužená porážka. V zápase doma
s Č.Újezdem 7:2 jsme bez problémů zvítězili. Cesta do Louňovic opět připomínala zájezd mistrů světa.
Kecy, kolik jim nandáme a výsledek 1:4 pro domácí. Trenéři si mysleli, že nemůže být hůře a situace se
nemůže opakovat. Bohužel se mýlili. Výkon v Letech byl katastrofální. Přesto jsme deset minut před konce
vedli 3:1. Výsledek? 3:4 pro domácí!!! Takže po čtyřech zápasech (i když tři jsme hráli venku) 3 body a
předposlední místo v tabulce. A to jsme chtěli hrát na první místo!!! Další mistrák jsme nehráli nic moc, ale
Břežany jsme porazili 6:1. Doma s Kunicema opět slabý výkon, ale vítězství 5:3. Na sedmý mistrák jsme jeli
na hřiště vedoucího týmu soutěže – do Loděnice. Vynikající začátek, vedení 4:0 za 15 minut a konečný
výsledek 6:3. Doma se slabou Jesenicí jsme soupeři oplatili desítku z jarní části soutěže – 10:1. Další
vynikající výkon jsme předvedli na hřišti druhého celku tabulky. V Kralupech jsme vyhráli 8:0. Poslední
mistrák jsme výsledkově zvládli jen tak tak a vyhráli s SK Kročehlavy 5:4.

Branky:

Marek……………………15
Peštál.…………………….9
Koula……………………..6
Ševčík, M.Holub…...……..3
Matoušek, Říčka..................3

Asistence:

Koula…………................18
Marek…………………....14
Říčka…………………......8

T.Holub....................……….3
Nechanský, Dulovec……….2
Růžička,........................…….2
Hadač, vlastní.........................1

Ševčík.........................……..5
M.Holub....…………………2
Liszok, Vyskočil, Tomec, Růžička...1

Tabulka celková:
Rk.
Družstvo
1 AFK Loděnice
2 SK Pavlíkov
3 SK Slaný
4 TJ Slavia Louňovice
5 FK Lety
6 FK Kralupy 1901
7 SK Kročehlavy
8 TJ Kunice
9 SK Slavia Jesenice
10 SK Olympie Dolní Břežany
11 TJ Sokol Červený Újezd

Záp. + 0 - Skóre Body
10 8 0 2 55:15 24
10 7 2 1 33:10 23
10 7 0 3 53:29 21
10 6 2 2 22:14 20
10 4 3 3 32:32 15
10 4 2 4 29:29 14
10 3 1 6 23:24 10
10 3 0 7 22:30
9
10 2 2 6 16:51
8
10 2 1 7 14:33
7
10 2 1 7 10:42
7

Hráči mužstva:
Brankáři: T.Holub – začátek soutěže vynechal pro zlomený prst. Chytá spolehlivě, dělá minimum chyb. Chybí
mu zatím výška a síla při výkopech. Dominik Pražák odnesl neúspěšný začátek sezóny, přestože v prohraných
zápasech byl pomalu naším nejlepším hráčem.
Brankáři - oběma brankářům chybí tréninky pod brankářským trenérem. Jak se říká: brankáře může trénovat jenom
brankář.
Obránci: Fiška – začal na postu stopera. Bohužel nestačil rychlostně a tak se musel přesunout na krajního
obránce. Tam se mu dařilo a ke konci soutěže už podával velmi dobré výkony. Liszok – jeden z hráčů, který se
nejvíce zlepšil. Začíná využívat svoji zdatnou postavu v soubojích, měl by přidat hlavně rychlost. Šlajchrt – vyměnil
si místo s Fiškou a oběma to prospělo. Soupeře stíhá rychlostí a ještě má sílu útočit. Určitě by měl zlepšit techniku a
rozehrávku. Že umí dát i branku dokázal, když hned v prvním zápase za mladší dorost skóroval. Matoušek – zabydlel
se na pravé straně obrany. Rychlostně v pohodě, občas se nechá naivně obehrát. Zapracovat na technice a rozehrávce.
Pácal – na podzim chodil jak do houslí, takže zlepšit hlavně přístup. Pak se můžeme bavit co dál zlepšit. A že toho je!
Věprovský – dostal méně příležitostí. Potřebuje ale vše zlepšit. Rychlost, přihrávku, pohyb, střelbu... vlastně všechno.
Poctivě trénuje, tak by se to mělo podařit. Vyskočil – několikrát zaskočil na kraji obrany. Má na víc než předvádí.
Bojí se hrát. Více odvahy a pořádně to mastit. Steinbrecher – ročník 2004 se potřebuje především připravit na příští
sezónu, kdy 03 přejdou do dorostu. A to bude pro ně docela šichta.
Obrana – než se obrana ustálila na složení Matoušek.Liszok-Šlajchrt-Fiška, byly to výkony hrůzy. Obránci
nestíhali, špatná rozehra, obsazování, prohrané souboje i při přesile proti soupeři. Ke konci to bylo lepší jako u celého
týmu. Přesto je 29 obdržených branek v 10 zápasech šíleně vysoké číslo.
Záložníci: – Koula – stal se naším stěžejním hráčem. Na místě stopera nebyly jeho dovednosti využité, takže se
posunul do středové řady a byl jako střelec nebo nahrávač téměř u poloviny našich branek. V podstatě se dá říci, že
výkonnostně přerostl tým. Doklad toho je, že výborné výkony odvádí ve středové řadě i v mladším dorostu. Největší
předností je jeho střela. Myslím, že od dob Jardy Schagerera tady nebyl hráč s lepším nákopem. Říčka – ve
spolupráci s Koulou vytvořili výbornou dvojici ve středu pole. Hodně toho odběhá, odbrání a má celkem slušnou
střelu. Jeho slabinou je, kromě hlavičkování, ŠKOLA!!! Absence padají na její vrub a je to škoda. Růžička – bylo mu
naděleno hodně talentu, ale v poslední době ho opustila píle. A když ho opustila i vůle, rozhodl se, dát si fotbalovou
přestávku. Než aby chodil na hřiště s nechutí, to ať radši hraje fotbal na tabletu na gauči!!! Velká škoda – hlavně pro
něj. . M.Holub – jeho kaskadérský kousek na Slánské hoře ho posadil na tribunu s ortézou. Těžko se mu vracelo, ale
zvládnul to. Technicky výborný, měl by se více prosazovat jak gólově, tak v přihrávkách. Ševčík – hráč s velkým
potenciálem, který bohužel využívá velmi málo. Hodně keců, málo činů! Pokud chce, je výborný. Ale chce se mu
málokdy. Svoje možnosti naznačuje i tím, že nastupuje jako ročník 2004 za mladší dorost. Když chce, ani tam se
neztratí. S jeho poctivou docházkou, při lepším přístupu, by mohl být daleko dál!!! Pribula – v polovině sezóny
přestal chodit. Nechánský – začínal poprvé až tuto sezónu a bylo to znát. Přesto si myslím, že se bude poměrně
rychle zlepšovat. Poctivý přístup a rychlé fotbalové učení by mu mělo pomoci. Dulovec – začínal s námi v roce 2009.
Pak odešel do Zvoleněvse a před sezónou se vrátil. Platí o něm co o Nechánském. Poctivým přístupem se toho dá
hodně dohnat. I když to bude chvíli trvat. I on je ročník 2004, takže příští rok by měl být vůdčí silou starších žáků.

Hadač – před sezónou k nám přešel od ročníku 2005 a svoje si celkem uhrál. Je na tom velmi dobře herně, důraz
potřebuje přidat v soubojích.
Záložníci: záloha velmi získala přechodem Kouly z obrany. Přinesl do ní tvrdost, vítězné hlavičkové souboje i
přesnou přihrávku a střelbu ze střední vzdálenosti. Přesto je potřeba pracovat na součinnosti, spolupráci a
kombinačních schopnostech. A podílet se ještě více na vstřelených brankách.
Útočníci: Marek – hráč s velmi dobrými předpoklady pro úspěšné zakončení. Technicky výborný, zlepšit by měl
rychlostně a především se prosadit vůlí a touze po vstřelení gólu. Někdy se mi zdá, že ani nechce na hřišti být. Svoje
možnosti naznačil při svém nastupování v ml.dorostu. Jeho 5. místo ve střelecké tabulce krajského přeboru ml.dorostu
je výborné. Na rozdíl od ostatních odehrál místo 12 utkání jen 7 a to ještě několikrát střídal. V 7 utkáních dal 9 branek
a mezi 30 nejlepšími střelci soutěže je věkem jediný starší žák ročníku 2003. V 10 žákovských zápasech dal v suchém
triku 15 branek a na 14 nahrál. Dle mne, sázku o sud piva – za 30 vstřelených branek za sezónu – mohl svému otci na
trenérech v pohodě vyhrát už na podzim. JEN CHTÍT. Peštál – pro mne velké překvapení. Obrovské zlepšení, některá
utkání, kdy Marek myšlenkově stávkoval, svými výkony a góly rozhodl. Dobře trénuje a nechá si poradit. Jen tak dál.
I on už nastoupil za mladší dorost. Tomec – někdy nastupoval i v záloze. Stále se nemůže výrazněji prosadit. Takže
přidat v tréninku.
Útočníci: dvojice útočníků Marek-Peštál je opravdu silná. V této soutěži by neměla mít konkurenci. Doufejme, že na
jaře tomu tak bude a vstřelených branek bude více. A ostatní jim budou konkurovat.

Hodnocení týmu :

pro trenéry je třetí místo zklamání. Mužstvo zpočátku nechápalo, proč jsou na ně trenéři velmi kritičtí. Z jediného
důvodu: byli jsme přesvědčeni, že mužstvo má daleko na víc, než odvádělo v začátku soutěže. Hráči na to přišli, až
později, kdy soupeře ze špičky tabulky docela drtilo. Pokud by takto hráli od začátku soutěže, museli jsme být
s velkým náskokem na čele. Takže je před námi výzva na jaro.

Strategie a příprava na jaro:

je před námi důležité rozhodnutí. S kombinací týmů starších žáků a mladšího dorostu máme docela velké problémy.
Mladší dorost v podstatě bez pomoci starších žáků nemůže dobře fungovat. Cíl starších žáků – vyhrát soutěž – bude
nesmírně těžké splnit. Na druhou stranu, někteří hráči již dosáhli výkonnosti, kdy mohou za dorost hrát. Budeme se
snažit propojit oba úkoly. Další oslabení by mohlo nastat i z důvodů přestupu Kouly a Marka do vyšší soutěže. Oba
jsou na tom výkonnostně výborně a uvidíme, zda se prosadí. Jejich společný účet 21vstřelených branek a 32 asistencí
jsme jen těžko schopní nahradit. Na druhou stranu, vzrůst výkonnosti Peštála, Liszoka a několika dalších dává naději,
že o titul můžeme úspěšně bojovat.

Poděkování :

řediteli sportovišť panu Hlavatému za slevenky do bazénu, které kluci často využívají. Díky i trenérům a všem,
kteří se podílí na chodu našeho týmu. Díky za sponzorský dar Luboši Šmehlíkovi. Díky za pomoc při doplňování
kádru starších žáků i mladšího dorostu výboru SK Slaný. Také spolupráce s novým sekretářem Vlaďou Horálkem je
na výborné úrovni, stejně jako pokračování spolupráce s ing. Dodo Kurillou.

Tréninky a začátek zimní přípravy:

Začínáme ve čtvrtek 25. 1. 17 od 16:30 na naší malé UMT. Žádný zimní turnaj tentokrát nehrajeme. Budeme muset
termíny přizpůsobovat i ml.dorostu. Na druhou stranu dostanou více prostoru hráči, kteří si na podzim moc nezahráli.
Budou moci dokázat, jak se zlepšili.

Trenéři:

Pavel Čablik, Dominik Tauš, Aleš Steinbrecher a Rony Tauš musí trochu improvizovat při práci s oběma týmy.
Provoz obou mužstev jsme zabezpečili, ale někdy to skřípalo, když jsme museli být někde současně. Není to ideální,
ale jiné řešení v podstatě nebylo. Osobně můj pohled je, že hráči by si měli trenérů více vážit. Jak Pavel, tak Dominik
jim mohou předat docela dost zkušeností ze svojí bohaté praxe. A není všude pravidlo, že u týmu jsou bývalí výborní
hráči, kteří to, co vysvětlují, jsou schopni hráčům předvést. Moje osobní poděkování trenérům za umožnění hráčům
Koulovi a Markovi jít si zkusit vyšší soutěž. Vždyť proč hráči hrají a trénují? Aby byli výborní. A pokud jsou výborní,
měli by mít možnost posunout se zase o kus výš a neměl by jim v tom nikdo bránit. Takže filozofie: „než být
okresním přeborníkem, to ať si kluci radši zkusí ligu, jestli na ni mají“, je dle mne správná, i když na to někdy tým
doplatí. Jsem rád, že v tom jsou trenéři s výborem zajedno!!!
Trenéři: Pavel Čablik
Dominik Tauš
Aleš Steinbrecher
Rony Tauš

Za trenéry: Rony Tauš

