HODNOCENÍ – STARŠÍ DOROST – PODZIM 2015
Vzhledem k tomu, že nebylo jasné, zda bude jedna nebo dvě skupiny KP,
museli jsme několikrát měnit datum zahájení letní přípravy. Po rozhodnutí
Krajského fotbalového svazu, který se rozhodl pro skupiny dvě, jsme letní
přípravu zahájili 27.7. 2015.
Do přípravy se zapojilo 15 hráčů. V plánu jsme měli odehrát tři přípravná
utkání s mužstvy KP. Hned první přípravný zápas v Lounech nám ukázal, že nás
ve vyšší soutěži čeká nelehká práce. Soupeř nás předčil ve všech směrech. Byl
fotbalovější, rychlejší v práci s míčem a hlavně důraznější v osobních soubojích.
Bylo dobře, že jsme v přípravě zvolili soupeře z KP, jelikož nám tyto zápasy
napověděly, na co se v přípravě musíme zaměřit.
Po třech týdnech tréninkového cyklu nás čekalo prví mistrovské utkání
v Berouně. Po našem ustrašeném až bojácném projevu, a hlavně individuálních
chybách našich hráčů, jsme úvodní zápas prohráli. Bohužel v tomto duchu se
odehrávaly i další zápasy v sérii čtyř utkání, v nichž jsme nebodovali. Po pěti
odehraných kolech jsme si do tabulky nepřipsali ani jediný bod. I když si
uvědomuji, že jsme hráli se soupeři, kteří jsou stabilními účastníky Krajského
přeboru, musím říci, že naši hráči to špatným a nezodpovědným přístupem ke
hře
protivníkovi usnadnili. Některé body jsme soupeři vyloženě svým
odevzdaným výkonem darovali.
S hráči bylo potřeba pracovat především po psychické stránce, aby se
zbavili přehnaného respektu z vyšší soutěže a začali si na hřišti více věřit. Chtěl
bych, i přes tyto nepříznivé výsledky, hráče pochválit, že nadále chodili poctivě
trénovat a jak se říká, „nezabalili to“.
V průběhu sezóny se nám podařilo posílit kádr o Filipa Novotného a
Vaška Ryšlinka z SK Kladno. Od Filipa jsme si slibovali zlepšení střelecké
potence, což se naplnilo, a Vašek nám pomohl při práci v zádních řadách. Obrat
k lepšímu nastal v zápase s Tatranem Rakovník, který jsme odehráli na UMT
(přestože disponují dvěma travnatými plochami). Troufám si říci, že to byl náš
nejlepší výkon, a i když jsme nezískali žádný bod, musím hráče za něj pochválit.
Je škoda, že takto nepřistupovali i k předešlým utkáním.
V druhé polovině podzimní soutěže nás čekali relativně slabší soupeři, jež
na tom byli bodově podobně jako my. Tato pro nás důležitá utkání jsme zvládli
a konečně začali sbírat body. Nutno ale říci, že po herní stránce to nebylo vždy
ideální.
Chtěl bych pochválit hráče, kteří spadají věkově ještě do kategorie
mladšího dorostu. Vím, že není pro ně jednoduché nastupovat proti někdy i o tři

roky starším klukům. Naopak musím konstatovat, že chování a výkony
některých zkušených hráčů, jež by měli jít příkladem jak na tréninku, tak i
v zápasech, je pro mne velkým zklamáním.
Po špatném vstupu do sezóny můžeme být nakonec s umístěním na
8. příčce v tabulce a se ziskem 18 bodů spokojeni.
David Cimrman, trenér

