Hodnocení SR 2015/2016 - muži SK Slaný "B"
Jako každý rok jsme využili zimní přestávku k sehrání přípravných zápasů se
silnějšími soupeři většinou z "B" třídy a vedli jsme tak jako skoro vždy velmi dobře.
Porazili jsme Libušín, Velkou Dobrou a "A" třídní LOUNY "B" a jen velmi těsně po
dobrém výkonu prohráli se Zlonicemi 4:5.Bohužel tuto pohodu jsme si nepřenesli do
prvního mistrovského utkání, kdy ač jasně lepší prohráváme zápas ve Velkém Přítočně.
Poté vítězíme doma nad Bělčí asi poprvé v historii v Družci a následně doma nad Lidicemi.
K důležitému utkání vyrážíme k vedoucímu mužstvu Klobuk v plné síle - poprvé v historii
"B" nastupuje např. i Josef Galbavý, který i přesto že dá 2 branky a v utkání nastřelíme 3
tyče se své první výhry v okresním přeboru nedočká - domácí šťastně 10 minut před
koncem vyrovnávají a jsou šťastnější i při střelbě pokutových kopů. V této fázi soutěže se
zdá, že je vše hotové a kdyby někdo řekl že Klobuky jsou schopny svůj 10-ti bodový
náskok téměř prohospodařit, tak by byl za blázna. Bohužel je tomu tak a možná, že právě
tyto prohrané penalty mohou za to, že kolo před koncem nejsme v čele soutěže a nemáme
vše ve vlastních rukou. Naše jízda pokračuje následně jasným vítězstvím nad dosud druhou
Kablovkou 4:0 a velmi důležitou výhrou v Kam. Žehrovicích 3:1, kde nám snad poprvé v
soutěžním ročníku opravdu rozhodčí nepřáli. Dohráváme v 9-ti a 2 hráči (Šaroch a Žahour)
mají v podstatě po sezoně.
Kupodivu možná tento zápas je ten který nás nakopne a šňůra vítězství pokračuje až do
posledního kola a to dokonce na hřištích soupeřů což nebývá pravidlem - vítězství doma
Hostouň, ve Vraném, doma Hrdlív, v Žižicích a ve Švermově je možná nejdelší naší šňůrou
bez ztráty bodu (7 vítězství v řadě - 4 x z toho venku). Zajímavé je, že poslední 3 kola
hrajeme s mužstvy ze spodku tabulky které bojují o setrvání v soutěži.
Před posledním zápasem ztrácíme bod na Klobuky - 2 body na postup do B třídy, ale
Klobuky drama nepřipouští a na KABLU vítězí 3:1. Náš poslední zápas je trochu svázán
nervozitou a hlavně na konci i vědomím, že výhra vůbec nic neřeší a jsme opět po roce
druzí....
V jarních utkáních jsme pouze 2x prohráli v základní době a jednou na penalty.
Rozhodující část sezony se projevila ta podzimní, po které jsme ztráceli na první KABLO
KLADNO 9 bodů a na druhé Klobuky 6 bodů a na jaře se ztrátu již nepodařilo dohnat..
Zajímavostí je, že během této sezony se v mužstvu vystřídalo 37 Hráčů !!!!!
Z "A" mužstva se nezúčastnil ani jednoho utkání snad pouze brankář SEDLÁK.
Letošním plusem bych nazval velké propojení obou mužstev SK SLANÝ po velmi dobré
komunikaci s trenérem "A"týmu Martinem Novým a hlavně zapojení dorostenců. Po zápase
v K. .Žehrovicích v podstatě tato mladá krev mužstvo táhla až do konce soutěže a třeba
stoperská dvojice Sirůček - Kuba vypadala velmi dobře. Stejně tak mladíci Volgner a
Novotný, na které si ale vzhledem k novému přestupnímu řádu (hlavně konec střídavých
startů mládežníků) budeme muset minimálně rok ještě počkat (dokončují poslední rok v
dorostech). Z dalších mladíků zasáhli do hry ještě Beneš (zde mně mrzí nepravidelná
docházka na zápasy), Matoušek - který asi odchází hrát raději 3. třídu a Žahour (podepsal
do kraj.přeboru - LHOTA). V každém případě toto je cesta kterou by se měl a určitě bude
"B" tým vydávat v dalších letech.
V každém případě musím poděkovat hráčům jako je Žďárek, Hrubik a v 1.polovině
soutěže Fedrhanc, kteří ať střídající, tak jsou součástí mužstva protože v 11-ti hráčích se
opravdu hrát nedá !!!

V soutěži máme nejlepší útočnou činnost a druhou nejlepší obrannou (zde jsou lepší pouze
vítězné Klobuky)
STŘELCKÁ TABULKA SK "B":
1. Peška – 15 branek
2. Nykl – 9 branek
3. Stibor + Hansl – 7 branek
HRÁČI:
Jak jsem již zmínil vystřídalo se asi rekordních 37 hráčů.
BRANKÁŘI:
Tady je situace mnohem lepší než bývala a dnes v podstatě máme 4 brankáře - trochu
laborující se zraněním Dlouhý (celé jaro nechytal), Cílek odchytal převážnou část soutěže,
Jochman - pomohl když bylo nejhůře a letos v dorostu končící Mareš, který dostane svou
šanci.
OBRANA:
Určitě pozitivní bylo sestavení stoperské dvojice Sirůček - Kuba u které poslední část
sezony odehrál beky Kuhn + Volgner - zde si dovolím tvrdit, že to bylo to nejlepší co jsme
asi mohli na soupeře vymyslet a v posledních 7-mi utkáních jsme dostali dohromady 5
branek. Své si v sezoně odehrál Matoušek a do svého vyloučení i kapitán Šaroch.
ZÁLOHA:
Zde máme trošičku problém ve středu pole, kde nejstabilněji hrála dvojice Procházka Majtaník (ten bohužel ale se svými svalovými problémy část sezony nedohrál). Dost nám
ve středu vypomáhal z "A"týmu Libor Volf. Na krajích hrál převážně Adam Beneš a asi
nejvíce p. Žahour (jeho odchod viz.výše moc nechápu a celkem mně mrzí).
Své si ve 2.polovině soutěže odehrál i Stibor, který se ke konci soutěže i rozstřílel.
ÚTOK:
Zde nás asi tlačí bota nejvíce protože ke "gólovému" Peškovi zatím marně hledáme
druhého útočníka. Nykl ztrácí na své výkonnosti čím dál více a jeho "netrénovanost" se
projevuje i zraněními. Hodně nám pomohl dorostenec Novotný - popř. střídající Hrubik.
Myslím, že mužstvo odehrálo dobrou sezonu, ale bohužel svůj postupový cíl
nesplnilo i když letos bylo na hráčích mnohem více vidět že by si B třídu zkusili.
Nezbývá nám nic jiného než ji po dvou druhých místech do třetice vykopat.
Radim Vavroch – trenér

