Hodnocení mladší žáci – jaro 2016 a sezóna 2015/16
Mužstvo mělo společnou přípravu se staršími žáky. V lednu si mužstvo zahrálo i turnaje v hale, přestože
jsme trénování v hale úplně vynechali. Venkovní turnaj na Zličíně byl sice pro starší žáky, ale několik utkání
odehráli i mladší. V některých zápasech starší žáky doplnilo několik hráčů z mladších. Podle bodového
zisku se hráči na jaře zhoršili. Některé výkony byly opravdu katastrofální.

Kádr mužstva:

do mužstva se opět vrátil Pácal, ke konci sezóny se opět vrátili Girga a Lukáš Váňa. Všichni dostali
poslední šanci v mužstvu.

Realizační tým:

má stejné složení jako u starších žáků: Dominik Tauš, Aleš Steinbrecher, Pavel Čablík a Rony Tauš plus
Michal Sedlák se věnoval brankářům. Za tým rodičů Danča Zrcková pro finance a s pomocí na rodiče jsme
se obraceli na paní Šmehlíkovou a Pražákovou.

Mistrovská utkání:

V odvetě v Libčicích jsme za dvě minuty vedli 2:0, ale co jsme předváděli potom, na to se ani nedalo
koukat a zaslouženě jsme vysoko prohráli 4:10 po poločase 4:4!!! V dalším zápase s SK Kladno05 opět
vedeme 2:0, meleme soupeře, ale poločas prohráváme 2:3. Chvíli hrajeme výborně, chvíli hrozně a
zaslouženě prohráváme 5:6. V Rakovníku obranu vyztužil Koula a bylo to znát. Znovu jsme vedli –
tentokrát 3:1. Poločas je však 3:3 a vyrovnáváme v poslední minutě na 5:5. Na penalty jsme vyhráli. Debakl
v utkání s SK Kročehlavy 1:13 byl ostudný. Jeden z nejhorších výkonů mužstva!!! Výborný výkon a
vítězství se Slovanem Velvary 3:1 byl po výkonu s Kročehlavy také téměř nepochopitelný. Vítězství s velmi
slabým N.Strašecím 7:3 bylo povinností. Prohra se silným B.Švermov 1:6 se dala čekat i když nemusela být
tak vysoká. Další prohra na Slovanu 4:7 už byla zbytečná. Poprvé nastoupil Fuksa a kdyby lépe mířil, mohli
jsme v pohodě vyhrát. Poslední utkání jsme odehráli poměrně dobře. Fotbalově asi nejlepší mužstvo soutěže
Unhošť nás zdolala 0:5, ale kluci hráli docela dobře.

O 60 vstřelených branek se podělili:

ŠEVČÍK………………. 11
PEŠTÁL…….....……….10
HUDÁK…………….…..9
KEMR …………........…..8
ŠŤASTNÝ……………….6

VÁŇA…………………………...3
PRIBULA, KOULA, HÁJEK…...2
ŠLAJCHRT, TOMEC, FUKSA….1
ŠMEHLÍK, PÁCAL, POSPÍŠIL...1
STEINBRECHER, MATOUŠEK.1

Asistence v mistr.utkáních:
ŠEVČÍK….….…………...10
KEMR……………………. 7
VÁŇA…………………….6
PRIBULA………………...4
PEŠTÁL, ŠŤASTNÝ……..5

STEINBRECHER………..3
PRAŽÁK…………………2
KOULA, HÁJEK………...1
HUDÁK…………………..1

Turnaje:

Během jara jsme odehráli několik turnajů. V Lounech jsme vyhráli, zúčastnili jsme se mezinárodního
turnaje v Praze a domácích pohárů Masných krámů a Kavárny Wilson. Výkony byly celkem slušné.

Hráči:

Brankáři: Dominik Pražák – výrazné zlepšení se začíná projevovat i v utkáních. Výrazně musí zlepšit
přihrávku a rozehrávání. V příští sezóně by se měl více střídat s Tomášem Holubem.
Obránci: Váňa – má co zlepšovat. Fotbalově je na tom celkem dobře, chce to zlepšit pohyb a
mimofotbalovou činnost – často má díky škole zaracha, což je škoda. Makara – zlepšil techniku, teď je
potřeba zlepšit pohyb a přitvrdit, jak v soubojích, tak v přihrávkách. Hájek – zlepšit pohyb a zaujetí pro

fotbal, to vše spolu technikou a taktikou. Matouch – zlepšil se, ale je potřeba tomu dát patřičné grády.
Steinbrecher – nevyrovnané výkony je potřeba zlepšit a přidat více fotbalovosti. Pácal – začíná využívat
svoje velké rezervy jak ve hře, tak v technice i taktice. Hraje velmi tvrdě – nebojí se.
Záložníci: Pribula – neprodává svůj talent. Má daleko na víc, ale je třeba daleko více a intenzivněji
trénovat. Kemr – hraje velmi dobře. Přes svou malou postavu dal překvapivě nejvíc gólů hlavou z celého
týmu. Herně asi nejlepší záložník. Ševčík – nejvýraznější postava mužstva. Velkým zlepšením se
propracoval přes svůj věk do starších žáků. Hudák – po odstěhování ze Slaného se minimálně zúčastňuje
tréninků a tak jeho talent není téměř využit.
Útočníci: Šmehlík – přestože hraje dobře oběma nohama, zvládá i taktiku, musí dát do fotbalu větší úsilí a
více bojovnosti. Peštál – další z hráčů, který se docela dost zlepšil. Základem je poctivý trénink. Má dost
nevyrovnané výkony. Šťastný – očekávám od něj určitě zlepšení v příštím roce. Svojí rychlostí by se měl
více prosazovat. Matoušek – dohání obrovské manko oproti spoluhráčům. Teprve po roce se mu to začíná
dařit.
Veselý, Herčík a Duda – byli na hostování v SK Kladno. Pokud budou chtít zůstat na Kladně, musí se
jejich hostování dle nových regulí změnit v přestup.

Hodnocení týmu a strategie na podzim 2016:

hodnocení týmu bude podobné jako na podzim. Nevyrovnané výkony, velmi špatná hra a zbytečné
porážky se slabými soupeři se nesly celým jarem. Od podzimu bude mužstvo hrát okresní přebor starších
žáků, aby mohli hrát i hráči ročníku 2002-2003-2004. Uvidíme, jak se to osvědčí. Určitě očekávám výrazné
zlepšení hráčů. Tréninky mají kvalitní, takže pokud budou chodit a hlavně se snažit, mělo by zlepšení přijít.

Tréninky:

začátek podzimní sezóny bude v sobotu 23.7.16. Časy budou upřesněny. Kdo z hráčů se nemůže začátku
trénování zúčastnit, dá vědět trenérům, kdy se zapojí. V neděli 31.7. odjíždíme na týdenní soustředění do
Brandova. Tam kromě trénování sehrajeme i 4-5 tréninkových zápasů. Po soustředění budeme pokračovat
v přípravě ve Slaném. Kádr je zhruba 35 hráčů, kteří se po soustředění rozdělí dle výkonnosti do dvou
mužstev. Trénovat budeme společně. Stejně jako v minulé sezóně.
Rk.
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Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty Kročehlavy
17 16 0 1 88:20 46 2
0
Unhošť
17 15 0 2 90:28 45 1
1
Švermov
17 14 0 3 88:39 42 0
0
Velvary
18 11 0 7 45:48 33 0
0
Rakovník
17 7 0 10 63:50 23 0
2
Slaný
18 8 0 10 58:91 22 2
0
SK Kladno
18 6 0 12 62:78 18 0
0
Slovan Kladno 18 5 0 13 66:82 17 0
2
Libčice/Tursko 18 5 0 13 53:104 15 0
0
Nové Strašecí 18 1 0 17 27:100 3
0
0
Za trenérský tým: Rony Tauš

