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HODNOCENÍ MUŽŮ „A“ – PODZIM 2018
Je za námi podzimní část sezony v krajském přeboru, kde působíme třetím
rokem. Hned v úvodu následujícího shrnutí můžeme napsat, že jsme ji odehráli velmi
dobře. Podzim jsme odehráli s bilancí 11 vítězství, 1 nerozhodným výsledkem
(s vyhranými penaltami) a 3 porážkami. Přes léto posílený tým skončil v tabulce jen těsně
na druhém (postupovém) místě. Na kontě má 35 bodů, stejně jako vedoucí Poříčany,
které mají o jedinou branku lepší skóre. To naše zní 42:17. Z 15 zápasů jsme odehráli
osm venku a ze hřišť našich soupeřů jsme přivezli solidních 18 bodů. S prázdnou jsme se
vrátili jen z Vykáně. To byl úvodní zápas, kde jsme výhru ztratili až v poslední
čtvrthodině zápasu a domácí dokázali šťastně dvěma brankami otočit skóre. A pak také
z Poříčí, kde se hrál poněkud vyhrocený zápas ve čtvrtek večer a znalí věci vědí, jak to
vlastně bylo s tehdy avizovanou epidemií příušnic atd. V domácích sedmi zápasech jsme
vytěžili 17 bodů a naplno ve Slaném bodovala Lhota, která to prostě na naše borce umí a
její dlouhodobá bilance se slánským SK je více než dobrá. Jeden bod si odvezlo rovněž
výborně hrající mužstvo z Nespek za remizu 2:2 v posledním kole, kdy nám budiž
útěchou, že bonusový druhý bod zůstal po penaltovém rozstřelu doma. Na našich
vstřelených brankách se podílela desítka hráčů SK Slaný a předesílám, že také dvojice
hráčů našich soupeřů, kteří v Poříčí a v Příbrami trefili vlastní síť. Podzimním králem
střelců se stává Lukáš Křeček se sedmi brankami. Následován je dvojicí Hořejší, Vimr,
kteří se trefili šestkrát. Pět branek přidal Galbavý. Maroušek s Marešem dali po čtyřech.
Kroutil má tři zásahy a Žahour s Hollym dali góly dva. Jeden zásah pak přidal Tikovský.
Ve slánském dresu se divákům představilo dvacet hráčů. Plnou minutáž má již tradičně
brankář Sedlák, ten již dlouhou dobu do branky své kolegy, kteří mu v zápasech kryjí
záda, nepustil. Ovšem plný počet minut s ním odehrál také stoper Jaráb. Ve všech
zápasech, vždy v základní sestavě, nastoupil také záložník Mareš a konečně byl na hřišti
pokaždé Maroušek, ten však několikrát naskočil do hry z lavičky. Jedenkrát do hry
nezasáhli Vimr, Křeček, Hořejší a Zelenka. Ve dvou zápasech chyběl Galbavý. Špatně si
nevedeme také v soutěži slušnosti. Nasbírali jsme celkem 31 žlutých karet a jedinou
červenou (Zelenka v Poříčí po druhé žluté). Průměr dvě karty na zápas výrazně pokazil
již zmiňovaný zápas v Poříčí, kde jsme viděli žlutou kartu celkem 7x! Nejpilnějším
sběratelem karet v týmu je bezkonkurenční Migas (Míra Mareš), který jich získal 9.
Z povzdálí ho sledují Kubaška s pěti kartami a Galbavý se třemi.
Naše podzimní vystoupení vzhledem k minulým letům tedy můžeme zhodnotit jako
úspěšné. O tom konečně svědčí bodový zisk a postavení v tabulce. Do mužstva přišli
v létě noví hráči a můžeme říci, že všichni jsou pro tým posilami. Jaráb na postu stopera,
záložnící Mareš s Křečkem a útočník Kroutil, který se v závěru soutěže zranil při futsalu
a nemohl tak k posledním třem utkáním nastoupit. Do mužstva měli možnost nahlédnout

také mladíci Řehák (ještě vloni dorostenec) a také teprve šestnáctiletý příslib do
budoucnosti Lukáš Danda. Všechny hráče teď čeká dvouměsíční pauza od velkého
fotbalu. Trenér Pazdera s asistentem Urbanem pozvali své svěřence na první trénink
s datumem 19.ledna a bude následovat dvouměsíční náročná zimní příprava doplněná
přípravnými zápasy vesměs s krajskými soupeři. Jarní start mistrovské soutěže je
očekáván 16.3.2019 a z našeho pohledu bude docela ostrý. Do Slaného přijede pátá
Vykáň, zajíždíme k prvním Poříčanům a ve třetím kole přivítáme čtvrtou Kutnou Horu.
Zveme tímto na jaro všechny diváky.
Všem divákům, fanouškům, hráčům a
Vánoce a šťastný nový rok 2019.
Vedoucí mužstva, Milan Šúr
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