Mladší žáci "A"
Hodnocení podzimu v sezóně 2018/2019 v Krajském přeboru
Již během letních prázdnin, jsme museli řešit jednu nepříjemnou
záležitost, jen tak okrajově jsme se po SMS dozvěděli, ze hráč na kterém jsme
měli v plánu stavět naši hru, již nemá zájem v našem týmu dál pokračovat a že
odchází na SK Kladno. Ač jsme se snažili, jak jen to šlo, jeho odchodu se nám
nepodařilo zabránit. Letní příprava proběhla jen tak v krátkosti, kdy letního
soustředění se zúčastnilo pramálo borců.

Odchody: Ondřej Chochola - přestoupil na SK Kladno
Jaroslav Masopust - šel trénovat na Vyšehrad
Příchody: Adam Prokop - přišel ze Mšece
K naší radosti se podařilo přihlásit náš tým do krajského přeboru a tak
nás čekala velmi kvalitní soutěž a zápasy, proti velmi kvalitním soupeřům z
celého středočeského kraje.
V plánu jsme měli praktikovat naší kombinační hru s rychlím napadáním
soupeře, což se ne vždy dařilo, podle našich představ. Paradoxně nám dělaly
problémy týmy, za které nastupovali hráči malého vzrůstu a naši borci s
tendencí podceňovat tyto soupeře se snažili řešit vše individuálně a procházet
sami, přes celé hřiště z čehož pramenily ztráty a tresty v podobě proměněných
soupeřových brejků. Takováto utkání, jsme většinou nezvládly. Potýkali jsme se
hodně se zraněními a různými absencemi, kdy účast na trénincích s přibývající
zimou se stále zhoršovala. Jelikož jsme často doplňovali starší žáky, tak jsme
byli nuceni náš kádr doplňovat hráči ročníku 07. Tato spolupráce se projevila ve
velmi dobrém světle, protože borci, kteří za nás chodili hrát, předváděli
fantastické výkony.
Umístili jsme se na 6. místě z dvanácti týmů, kdy jsme vstřelili 45 branek
a 34 jsme inkasovali a na kontě máme 18 bodů za šest výher a šest proher.
Ještě nutno podotknout, že máme jeden zápas k dobru s Hořovickem, který
nebyl odehrán pro nevyhovující terén.

Při pohledu na tabulku můžeme být spokojeni, ale myslím, že bychom na
tom mohli být ještě lépe, trochu mi připadá, že fotbal přestal být u některých
hráčů tou srdeční záležitostí, jako například loni touto dobou. Ať už zde zmiňuji
samotnou účast na trénincích, či zápasech, tak i chutí tvrdě na sobě pracovat a
sáhnout si na dno. Velké pozitivum vidím ve zlepšené týmovosti, která byla
posledních letech na nízké úrovni, pro mě samotného velký úspěch a asi
největší viditelné zlepšení.
Rád bych zde poděkoval všem hráčům a zejména těm, kteří se snažili
pravidelně chodit na tréninky a zápasy a neohrnuli nos, když měli jít hrát za
starší a nebo sbírat balóny na utkání dospělých.
Milan Lukeš

