Hodnocení podzim 2018 - mladší dorost
Do sezony jsem šel s představou lepších výsledků a hlavně počtů hráčů k jednotlivým zápasům, což
se mi docela splnilo. Až na jednu výjimku nás bylo vždy aspoň 12 a více. Výsledky nebyly nejlepší, věřil
jsem v lepší umístění, ale vzhledem k tomu, jak se soutěž vyvíjela a jaké kluci předváděli výkony,
mohu říct, že jsem celkem spokojený. 9.místo - 16 bodů - skore 40:48.
V létě nás doplnil Jarda Čerpl a myslím, že zapadl velmi dobře do party. Naopak mě z neznámých
důvodů přestali chodit Michal Vyskočil a Matěj Pácal. Dlouhodobě byl nemocen David Tomec, navíc
na každý zápas se někdo omlouval ze zdravotních důvodů, takže si v některých zápasech zachytal Filip
Matoušek a jednou i Dominik Banga. Také jsme měli dva vyloučené Marka a Hurta. Mrzí mě docházka
na tréninky v průměru 9 kluků je málo, pokud je někdo nemocný nebo ho něco bolí nebo má
problémy ve škole, tak to beru. Ale výmluvy někam jedu nebo se radši vůbec neomluvím, jsou spíše
smutné nebo směšné.

Zápasy:
od začátku sezóny jsme měli lepší hru do útoku, než do obrany, což se odráží na skóre. Výkony
v zápasech s papírově vyrovnanými soupeři byly spíše pozitivní, a většinou dobré nebo aspoň
odbojované. Větší problém byl se soupeři ze špičky tabulky, kde se ukázalo, jak málo trénujeme a kde
máme nedostatky (navíc nás limituje výška našich záložníků). Proti loňské sezoně je pozitivní menší
počet obdržených branek, přesto jich je stále moc. Většinou góly dostáváme po hrubých chybách, než
že by nás někdo vykombinoval a přehrál. O naše branky se staral hlavně kanonýr Matyáš Marek 12
zápasů 18 gólů, bohužel sám na vše nestačí. Od prvního zápasu se potýkáme s problémy v zakončení,
i když tomu věnujeme nejvíce času v každém tréninku.

Hodnocení hráčů:
Brankáři:
Ve většině zápasů chytal Tomáš Holub a většinou kluky podržel. Je vidět, že mu jdou brankařské
tréninky k duhu a zlepšuje se. V 5 utkáních chytal Filip Matoušek a musím uznat, že si vedl velmi
dobře na to, že jako brankář netrénuje.
Obrana:
Asi největší problém naší hry, na kterém je potřeba hodně zapracovat. Stopeři Čerpl s Liszokem
předváděli spíše slabší výkony, Jarda se s krajským fotbalem setkal poprvé, od Ládi jsem čekal více,
než co v zápasech předváděl. I když v posledních zápasech se jeho hra zlepšila. Na krajích se střídali
Baruzzi, Banga, Matoušek a Šlajchrt . Kraje obrany je naše slabina dlouhodobě, hlavně pokud jsem
nemohl využít Baruzziho (hrál za st.dorost). U kluků je vidět slabá technika míče a horší kondice, což
je ovlivněno tréninkovou docházkou.
Záloha:
Matěj Holub, Růžička, Říčka, Chochola, Hurt občas Šlajchrt a Matoušek. V záloze po technické
stránce většinou problém nebyl, spíš výšková převaha soupeřů nám dělala problémy. Kluci jsou
menších postav, ale co jim chybí do výšky, dávají do soubojů, někdy až moc. Pokud hráli po zemi, měli
s nimi i lepší soupeři problémy. Dost mi chyběla střelba ze střední vzdálenosti, i když jsou k tomu
neustále nabádáni. Stejně jako u ostatních, slabší kondice některých jedinců ovlivňuje po většinou
konce zápasů, kde už nestíháme.

Útok:
Marek, Peštál, Tomec a Matěj Holub. V podstatě zakončení bylo nejvíce na Matyášovi s 18
brankami 3.místo v soutěži. Hlavně od Adama jsem čekal více gólů, i když má spoustu šancí, branek
je málo. Chtělo by to více klidu a soustředění. Matěj s Davidem odehráli v útoku málo času na
hodnocení.
Závěr:
V zimě zapracovat na kondici, rychlosti a obrané hře je mým cílem a měl by to být i cíl kluků. Věřím,
že na konci sezony můžeme být okolo 6. místa a naše hra bude pohlednější.
Poděkování:
Hlavně bych chtěl poděkovat Ronymu Taušovi, který mi pomáhal při domácích zápasech , vypomohl i
v několika trénincích (společné se st.dorostem) a některé zápasy za mě odkoučoval , když jsem byl
sám hrát za chlapy. Poděkování patří též trenéru brankářů – Vojtovi Absolinovi. Klukům se tréninky
líbí a na jejich výkonnosti je to vidět.
Trenér, vedoucí mužstva, lékař, masér, pokladník atd.
Pavel Čablík

Hodnocení Rony:
jak už psal Pavel, sledoval jsem jen domácí zápasy týmu, takže možná je můj pohled trochu
zkreslený. Přesto můj názor je, že mužstvo hraje docela dost hluboko pod svoje možnosti. S Pavlem o
tom diskutujeme, hledáme jak a čím to zlepšit. Už dříve jsme si dali za cíl, aby se mužstvo snažilo
spíše o útočnou hru na úkor obrany. Dle poučky, že útočit je těžší než bránit. To se podařilo, dáváme
dost branek. Skóre 40:48 při 14 zápasech však taky potvrzuje, že jich dostáváme příliš. Určitě bych
jako cíl pro jaro dal zlepšení obranné hry. Dle mne, předpoklady pro to mužstvo má dost vysoké.
Pavel zmiňuje co pro jaro zlepšit (kondici atd). Já bych k tomu přidal taktickou vyspělost a chytrost,
přemýšlení při řešení situací.
Pokud mladší dorost rozdělíme podle ročníků, je zřejmé, že starší ročník 2002 je poměrně slabší. Jak
počtem, tak výkonností. 4 hráči ročníku 2002, 13 hráčů ročníku 2003. Během podzimu se vůbec
nezapojil Michal Vyskočil a Matěj Pácal, dlouhodobé zdravotní problémy měl David Tomec.
Zamýšlená pomoc ze žáků Květou Ševčíkem se téměř nekonala pro Květův nestandardní přístup.
Nakonec skončil i v žákách, což je velká škoda. Takže k dispozici ke hře bylo pouhých 15 hráčů.
V případě onemocnění jsme několikrát nenastoupili v 11 hráčích. Někdy kluci vypomáhali i ve starším
dorostu.

Zpátky k výhledu na jaro: k dispozici máme jediného brankáře Tomáše Holuba. Chytá spolehlivě,
a díky přípravě s trenérem brankářů Vojtou Absolinem by měla jeho výkonnost dále růst. Při nemoci
ho zastupoval Filip Matoušek celkem slušně. Tady by problém být neměl. Hra obrany by na jaře měla
být daleko lepší. Předpoklad pro to je. Čerpl by se měl již adaptovat do týmu a na vyšší soutěž, než
dosud hrál. Liszok by měl zužitkovat nabyté zkušenosti a konečně začít dirigovat obranu. Myslím, že
tato stoperská dvojice je ideální. Oba vysocí, urostlí hráči nemají problém s pohybem. Jsou dost tvrdí
v soubojích - od nich musí třísky lítat. Liszok má rezervy především v hlavičkových soubojích, kdy si
chrání hlavu, jak královský poklad. Oba mají obrovskou rezervu v taktickém myšlení. Např: jeden
stoper odblokuje útočníka, ale druhý váhá s odehráním propadlého míče - proč odblokovávat
útočníka, když míč můžu odehrát sám - celá obranná čtveřice hlídá jednoho útočníka a záložníci se
můžou proti přesile ve středu pole zbláznit - výkopy od branky soupeře dopadají ve středovém kruhu

na zem, kde míč přeskočí stopery a všichni sprintují na naší branku místo toho, aby odehraný míč
z jedné skončil na hranici soupeřova pok.území! Od krajních obránců by mělo začínat útočení.
Bohužel technické možnosti našich obránců k této činnosti nedostačují. Tady má obrana obrovské
rezervy. Krajní hráči by také měli zjednodušit hru, omezit zbytečné ztráty míčů, odpustit si nesmyslné
faulování hráčů a více spolupracovat se stopery v držení ofsajdové lajny. Záložní řada hraje dopředu
celkem dobře. Vypracovaných příležitostí pro útočníky je dost, podílejí se i na vstřelených brankách.
Směrem dozadu je to horší. Vzhledem k fyzickým dispozicím našich záložníků prohráváme ve středu
pole téměř každý výškový souboj. Ve hře je to problém, ale např. při výkopu soupeře od branky je
nutné, aby jeden ze stoperů (většinou Čerpl), středové dvojici vypomohl a souboj vyhrál. Vzhledem
k technické zdatnosti je třeba větší spolupráce mezi záložníky, nebát se kombinovat a jít do
zakončení. Podobně jako obrana by měla záloha zapracovat na taktickém myšlení! Zbytečné fauly
(především Růžička a Hurt), kdy protihráč s míčem neví co udělat a já ho faulem vysvobodím – on
kope trestný kop a já musím s celým mužstvem běžet 50 metrů zpět. Místo abych ho nechal zahrát
dozadu nebo do autu! Už ze statistik vyplývá, že hře dopředu se více věnuje Růžička s M.Holubem,
bránícího hraje výborně Říčka. V útoku vládne celkem spokojenost především díky Markovi - viz
Pavel. Já osobně bych pochválil i Peštála. Tvrdím, že tak dobrou dvojici útočníků jsme dlouho neměli.
Rezervy samozřejmě jsou. Oba mohli dát více branek, lépe napadat rozehrávku. Adam lépe a více
trénovat. Marek mohl v létě přestoupit se Štěpánem Koulou k Radkovi Fojtovi do Dukly Praha, ale
sám to vzdal, přestože Dukla měla zájem. Každý se může rozhodnout, kolik toho chce fotbalu
obětovat. Štěpán chtěl, Matyáš ne. Osobně si myslím, že stejně jako Lukáš Danda, měl by Marek
prodělat přípravu o stupeň výš, tedy s muži. Loni dal za starší žáky 31 branek a souběžně za mladší
dorost vstřelil 15 branek. Letos v mladším dorostu za 12 zápasů již 18, takže je sype pravidelně.
Fyzicky je na tom dobře a objevit, jak a kolik trénují chlapi (to znamená daleko víc), mu může v dalším
rozvoji jen prospět, i když je mu teprve 16 let. Danda měl být v přípravě s muži taky o rok dřív.

Vyloučení:
Hurt a Marek – oba si ověřili, že na hřišti je rozhodčí pánem, který si může dovolit všechno. A co je
v zápise – platí. Ať je to pravda, nebo ne. Trest pro Marka už více komentovat nehodlám. Takže
ponaučení pro příště: více disciplíny a snažit se to překousnout – PLATÍ PRO VŠECHNY.

Statistiky:

Branky – celkem 40:
MAREK.....................................18
PEŠTÁL.......................................6
RŮŽIČKA, M.HOLUB....................5

CHOCHOLA.............................3
ŘÍČKA, HURT..........................1
vlastní....................................1

Asistence(v některých zápasech bohužel chybí):
Růžička.....................................8
Marek......................................6
M.Holub...................................5
Říčka.........................................4

Chochola................................3
Peštál, Hurt.............................2
Chochola, Banga......................1
Tomec, Liszok..........................1

Takže do jarní části bych chtěl všem popřát hlavně zdraví, Pavlovi konečně nějaké pomocníky a ať
se daří. Myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby si čas udělal nějaký hráč, tak jako v případě Pavla.
Rony TAUŠ

