Vyhodnocení sezóny 2015/16
starší přípravka r. 2006
Podzimní část:
Zhruba v polovině srpna jsme začali s tréninky, kdy jsme se nescházeli
zrovna v hojném počtu a to z důvodu letních prázdnin. Hráči, kteří této
možnosti využili, vstoupili do začátku sezóny o něco lépe než ostatní. Oficiálně
jsme začali trénovat, až od září. My trenéři jsme chtěli zvýšit naší úroveň a
proto jsme hned v úvodu sezóny absolvovali kurz Coerver coaching 1. Ten nám
následně pomohl do budoucna v naší práci a zvedl tak kvalitu našich
tréninkových jednotek. Ty se tak pro naše hráče staly atraktivnější, ale hlavně
zábavnější.
Jako přípravu jsme pojali letní turnaj ve Zlonicích, kde si kluci mohli
vyzkoušet hru proti mladším žákům a i když byli přetlačeni silou, tak v technické
hře všechny převyšovali.
Po té následoval Okresní přebor. Oficiálně jsme vystupovali jako SK Slaný
B a do skupiny F, nám byly nalosovány týmy : TJ Unhošť B, SK Kročehlavy B a FK
Žižice. V této skupině jsme předváděli nejpohlednější fotbal plný kombinace,
krásných přihrávek a akcí. Bohužel, ne vždy se tento způsob hry setkal s
dobrými výsledky a většinou z něho pramenily chyby které soupeři trestali.
Spoustu branek jsme inkasovali po střelách z půlky, nebo když nás starší a
fyzicky zdatnější borci přetlačili silou. Toto nás však ani v konečném součtu
výsledků nemuselo vůbec mrzet. Díky nejlepšímu skóre a největšímu počtu
nastřílených branek (159 ) jsme se umístili na prvním místě.
Zimní příprava:
Přes zimu jsme trénovali v tělocvičně na 1. ZŠ Háje, která nám moc
nevyhovovala. Bohužel se nám nepodařilo nic lepšího sehnat a tak jsme se
museli uskromnit. V trénincích jsme se snažili rozvíjet techniku a dovednosti s
balónem, sílu a také fyzičku. Dále jsme se zúčastnili velké porce turnajů v
Rakovníku a v Mělníku, kde jsme se prezentovali technickou hrou po zemi s
rozehrávkou přes gólmana. Díky tomuto hernímu systému, jsme se

neumisťovali na předních příčkách. Kluci se ale hodně zlepšili v držení míče a
práce s ním.
Jarní část:
Na jaře jsme se v okresním přeboru dostali do skupiny C a společnost
nám tam dělaly týmy: Slavoj Kladno, Slovan Velvary, Sokol Hostouň, SK Vinařice
a SK Zichovec. Proti posledně třem jmenovaným se nám dařilo pravidelně
vyhrávat, naše hra byla plná odhodlání, nápadů a bojovnosti. Bohužel na Slavoj
a Velvary jsme recept nenašli. Jejich důrazná hra s rychlím přistupováním, nám
dělala veliké problémy. Kluci proti nim nastupovali často s poraženeckou
náladou a podle toho to také většinou vypadalo. Jenom párkrát se nám dařilo
držet od začátku krok a hrát vyrovnané zápasy. Se Slavojem to ale byly pěkná
utkání, na která se dalo dívat, byly vidět pohledné akce z obou stran a technická
hra. S Velvarama jsme většinou dostali naloženo a to nejen gólově, ale i od
cesty. Naše pokusy o pohlednou hru byly utemovány hned v zárodku. Tento
soupeř byl pro nás asi nejméně hratelný. Skončili jsme na třetím místě a
přesvědčili se, že pohledná hra není všechno, ale my z ní nebudeme ustupovat.
V té je budoucnost tohoto týmu, tím jsme si naprosto jisti.
Jak již píši po několikáté, zase se naši hráči posunuli o nějaký ten schůdek
nahoru a určitě se za tento rok zdokonalili. Však i my trenéři jsme nezaháleli a
dva z nás úspěšně absolvovali kurz Coerver coaching 2 a jeden Coerver
coaching 1. Na tom budeme i nadále stavět a řídit se jeho pravidly a to i po
sjednocení s ročníkem 05.
Za celý realizační tým, Milan Lukeš

