HODNOCENÍ PODZIM 2018 – MUŽI „B“
Již před začátek tohoto soutěžního ročníku to vypadalo velmi zvláštně. Mužstvo
opustil služebně starší hráč Žďárek. Administrativní přestup do Vinařic podepsal Sirůček
a dvojice Nykl - Pospíšil zamířila na sever do Loun. Na poslední chvíli odešel do
Brandýska Stibor a do Jedomělic si vytrucoval přestup dorostenec Rezek. Po 3.kole
přestoupil do Přítočna Kuba Ondra.
Na lavičku se jako hrající trenér přesunul Radek Šaroch což z mého pohledu byl
velmi dobrý tah a ve spolupráci s dvojicí trenérů áčka Pazdera - Urban byla radost
spolupracovat - díky všem.
A tak se tým změnil od základu - 8 odchodů v podstatě stabilních hráčů muselo být
znát. Všichni jsme s napětím očekávali co to s mužstvem udělá a ambice jsme příliš velké
neměli. V mužstvu kromě brankářů Cílek, Sábl - stoperů Čáblíka a Majtaníka zůstali ze
starších jen stále se zraněními laborující Volf a Peška. Poté je již nejstarším Zíma a parta
mladíků kterou jsme průběžně doplňovali dorostenci - Danda Lukáš (velký talent), Danda
Petr, Kuba Doležal a Míra Hrůnek. Bohužel i dorostenců není extra moc a souběhy s
dorostem nám moc nakloněny nejsou. Občas se stávalo, že hlavně bratři Dandové šli ze
zápasu do zápasu a i za to jim patří velký dík.
Nestalo se tak, že by na lavici byli více než 3-4 náhradníci a i když bychom občas s
Radkem Šarochem rádi zasáhli do hry jinak tak to bohužel nešlo.
Začátek sezony nám nahrál do cesty kromě Vinařic spodek tabulky, kde mě osobně
mrzí ztráta z Lán, kde se dalo uhrát více než jeden bod z poslední minuty - Lány se od
tohoto zápasu chytily a uhrály body i s dalšími týmy. Vrcholem první třetiny soutěže byl asi
domácí zápas s Vinařicemi kdy jsme na hosty vlétli a poslali je domů s potupnou
sedmičkou..
Nepodařilo se nám bodovat s první 3-jicí mužstev. Největší škoda ale byl zápas v
Družci, kde jsme neproměnili spoustu šancí vč. penalty a po velmi dobrém výkonu prohráli
nezaslouženě 2:0. V Rakovníku jsme měli velmi dobrý vstup do zápasu 2:0 v 7-mé minutě,
ale pak přišlo to co tento tým stálo lepší umístění : 10-ti minutovka ve které jsme schopni
dostat 3 branky - stejně tomu bylo např. v zápase na Vraném, kde jsme ale posledních 15
minut zabrali a zápas otočili.
Derby nám šla výborně - zvítězili jsme v Klobukách, Vraném a v posledním zápase
doma doslova smetli Jedomělice. Dalším výborným zápasem bylo domácí utkání s
Hostouní "B" - 7 : 1.
Z těch horších domácích jsme si vybrali prohru s Braškovem,což bylo asi nejhorší
domácí vystoupení a prohra se Zavidovem, který nás jako jediný tým celé soutěže přehrál
herně.
Zajímavostí je počet nastřílených branek - 47 (hlavní síla útočná dvojice Žahour Novotný). O dalších 13 branek méně má druhý nejlepší útočící tým soutěže SK LÁNY.
Čím lépe útočíme tím se nám nechce bránit - i když se na tom snažíme trochu pracovat tak
27 obdržených branek = 2 na zápas je prostě moc - zde by nám Ondra Kuba určitě pomohl.
Po polovině soutěže jsme na 4-tém místě - jen 3 body za druhým a 11 bodů za
suverénem SK RAKOVNÍK (i zde jsme odehráli velmi kvalitní zápas).
V posledním utkání s Jedomělicemi jsem napočítal věkový průměr týmu 24 let.
Toto je cesta na kterou jsme se dali před 3-mi lety ve spolupráci s Martinem Novým a teď
na ní s Radkem Šarochem a ostatními trenéry navazujeme. Myslím, že se nám to celkem
daří a i přes úzký tým, který by bylo fajn doplnit 1-2-mi hráči by mohlo ve Slaném pár
hráčů pro A tým takto vyrůst. Jen to chce trpělivost od nich a občas i od náás :-)
Radim Vavroch - trenér "B" - týmu

