Hodnocení starší žáci – PODZIM 2015
Začátek podzimní sezóny byl už v pátek 7.8.15 a hned v neděli 9.8. jsme odjeli na soustředění do
Kochánek. Toho se zúčastnilo 18 hráčů a vydařilo se nejen díky extrémně teplému počasí. Tréninky
jsme museli posunout na večer, odpoledne jsme zařadili koupání v řece. Sehráli jsme i tři přátelská
utkání. Kluci trénovali výborně a tak soustředění splnilo účel. Příští soustředění už bude mít pevnější
termín(tentokrát jsme ho 2x měnili) a tak doufám, že nás bude více.
Před soutěží nás čekala docela důležitá změna. Díky postupu dorostu do krajského přeboru a nutnosti
vytvoření mladšího dorostu jako týmu, byla potřeba, abychom hráli soutěž starších žáků. Hráči ročníku
2001 se přesunuli do týmu mladšího dorostu a ročník 2002 u nás v podstatě neexistuje. Takže hráči
ročníku 2003-04(věkem mladší žáci) vstoupili do soutěže starších žáků a nastupovali tak proti hráčům
o 2-3 roky starším.

Kádr mužstva:

Rozdělení do mužstev – starší žáci:
T.HOLUB, POSPÍŠIL, MAREK, VÁŇA. RŮŽIČKA, ŠLAJCHRT, FIŠKA, LISZOK, BARUZZI,
KOULA, ŘÍČKA, M.HOLUB, KROČIL, ZRCEK, TOMEC, VESELÝ, HUDÁK
Během podzimu došlo k několika změnám. Začal s námi trénovat Patrik Kročil-ročník 2001. Naopak
skončil Viktor Ovesný. Jindra Mrázek dal přednost stolnímu tenisu. Marek Šlajchrt se zranil a téměř
celý podzim nehrál. Do týmu přišel Lukáš Váňa, ale nevydržel a také skončil. V některých zápasech
nás doplňovali hráči z týmu ml.žáků jako Ševčík atd.

Realizační tým:

Konečně po třech letech hledání jsem našel trenéra brankářů – Michala Sedláka. Brankáře našeho
1A mužstva. Na výkonech našich brankářů T.Holuba a Pražáka to bylo hned znát. Doufám, že na jaře
budeme ve spolupráci pokračovat. Jinak u obou týmů se střídali trenéři – Pavel Čablík, Dominik Tauš,
Aleš Steinbrecher a Rony Tauš. Na soustředění byl v pozici trenéra i Zděnek Růžička starší a vedl si
výborně. V případě nutnosti zaskočil i Luboš Šmehlík, za což mu dík.
Do týmu počítám i rodiče. Danču Zrckovou, která vede finance a Martinu Sajlerovou spolu
s ostatními rodiči, kteří pomůžou, tam kde je třeba.Takže všem patří moje poděkování.

Mistrovská utkání:

Zde začíná neslavná kapitola našeho účinkování v soutěži.
V prvním mistr.utkání jsme nastoupili v nejsilnějším složení proti B.Švermov a dlouho drželi
bezbrankový stav. Teprve ke konci zápasu jsme fyzicky nestačili a prohráli 0 : 2. Další mistrák
s Č.Újezdem nám scházeli zranění Baruzzi a Veselý. Museli hrát kluci ročníku 2004 a přestože jsme
hráli velmi dobře a měli převahu, porazil nás jediný hráč, který nám dal všem 5 branek 2 : 5. Na toho
jsme opravdu nestačili. Ve 3.mistr.utkání jsme hostili Hostouň. Dvě obrovské šance za stavu 0:0 jsme
nedali a naopak dvě střely pod břevno, kam Tomáš nedosáhl, znamenal vedení soupeře 0:2. Stále jsme
útočili a inkasovali z brejků. Poločas 0:4 se zdál neřešitelný. Výborných 15minut druhé půle, v nichž
jsme 3x trefili tyč a další šance nedali, zakončil soupeř opět dvěma brejky na 0:6. Teprve potom se
prosadil 2x Růžička. Do Kročehlav jsme jeli s tím, že chceme něco uhrát. Soupeř neměl ani bod jako
my, ale deklasoval nás 8:1. Zatímco nám chyběli 4 hráči základní sestavy, na druhé straně hráli
podezřele vyspělí hráči. Veselý ještě stačil vyrovnat na 1:1, ale pak se zranil stejně jako Růžička,
Šťastný a M.Holub. A tak střídali méně zranění za více zraněné a debakl byl na světě. Pátý mistrák
proti Slovanu Kladno byl obdobný. Osm hráčů ročníku 2001, z nichž dva byli vyšší než trenér
Čablík(190cm), určil ráz zápasu. Dělali jsme, co jsme mohli – skóre 1:6. Až do tohoto zápasu jsme
hráli přes porážky poměrně dobře. Ale tři následující zápasy byly pro nás pohromou. Nejprve
v Dobříši prohra 0:13, pak porážka doma s Berounem 2:10. V obou zápasech soupeř předvedl
výbornou kombinaci, kterou nás doslova rozebral. Pavlíkov byl fotbalově slabší, ale 9 hráčů ročníku
2001 nás umlátilo- 2:12. V této situaci bylo jasné, že takto to dál nejde. Do zápasu s nejlepším celkem
soutěže SK Rakovník jsme se posílili o dva hráče ročníku 2001- Nováka a Dandu. Celkový výsledek
2:4 a vyhraný druhý poločas 1:0 jasně ukázal, co nám schází. Rychlý stoper, který je schopen pochytat
brejky soupeře a důrazný středový hráč. Rakovník dostal v soutěži jen 6 branek – z toho dvě od nás!!!
Desátý mistrák v K.Dvoře jsme opět hráli bez výpomoci a velmi dobře hrající domácí nám dali lekci

0:8. Teprve v posledním 11 utkání jsme se dočkali výhry. Porazili jsme N.Strašecí 6:2 a mohlo to být i
více.
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O18 vstřelených branek se podělili:
KROČIL……..……6
RŮŽIČKA…..…….4
MAREK.…..………4

VESELÝ………………2
ŘÍČKA…………………1
M.HOLUB……………..1

Asistence v mistr.utkáních:
MAREK, KOULA…….……… ..4
KROČIL, ŘÍČKA, RŮŽIČKA….2
VÁŇA, VESELÝ, T.HOLUB…..1
M.HOLUB, LISZOK, HUDÁK…1

Turnaje:

28.9.15 jsme uspořádali domácí turnaj LKW Servis Jiřího Tomce. Hrálo se na půlku hřiště 7+1, kluci
zahráli výborně. Modří turnaj vyhráli a neztratilo se ani červené-mladší mužstvo když skončilo na
8.místě.

Hráči:

Brankáři: T.Holub – naše jednička. Konečně zde mohu napsat, že se mi podařilo sehnat trenéra
brankářů. Na výkonech Tomáše, stejně jako Dominika Pražáka, je to hodně znát. Mužstvo starších
žáků obdrželo hodně branek, přesto oba zaslouží pochvalu. Dominik naskočil do zápasů v závěru
podzimu a poprvé chytal ve velké brance.
Obránci: Fiška – starší protihráči odkryli jeho nedostatky ve všech směrech. Pohyb, taktika, souboje,
řízení obrany. Je zde obrovský prostor pro výrazné zlepšení. Baruzzi – je o rok starší (ročník 2002) a
měl by být na hřišti více vidět, ale platí to samé co u Fišky. Koula – výborný v útočení, slabší
v bránění. Nestíhá rychlejší útočníky. Liszok – poctivý v tréninku, což je předpoklad ke zlepšení v
práci s míčem, důrazu v soubojích nebo pohybu. Pospíšil – někdy nastupoval i v záloze, dobrý
v soubojích, zlepšit fyzičku i techniku. Zrcek – poctivý bojovník, ale je třeba hrát. Potřeba zlepšit se
ve všem- technika i taktika. Šlajchrt – nehodnocen. Novák – ročník 2001- odehrál jen jedno utkání,
ale takového stopera bychom potřebovali v každém zápase. Určitě by potřeboval být rychlejší, ale
rozdíl dvou let oproti ostatním je výrazně znát.
Záložníci: Říčka - Růžička – ve dvojici hrají ve středu pole dobře. Chce to jen zlepšit po všech
stránkách, aby se byli schopni vyrovnat starším soupeřům. M.Holub – díky své postavě to má proti

větším a starším soupeřům ještě těžší než ostatní. Ale herně je na tom velmi dobře. Váňa – jeho 30kilo
i s postelí je v soubojích znát. Přesto se ke konci sezóny zlepšoval, ale je to pořád málo. Hudák –
ročník 2004 má velmi dobré předpoklady pro hru. Bohužel rozdíl tří let oproti soupeřům je obrovský.
Poctivým tréninkem by se měl výrazně zlepšit. Ševčík – stejný ročník 2004- platí to samé jako Hudák.
Poctivě makat a mít trpělivost.
Útočníci: Marek – poprvé přišel o střeleckou korunu. I on se hůře prosazuje proti starším obráncům,
přesto si myslím, že by tomu mohl dát více. Potřeba fyzicky se nabušit, aby byl pro soupeře
nebezpečnější. Kročil – jediný hráč ročníku 2001 začal s fotbalem až teď v létě. Tedy hodně pozdě.
Dohání vše, od fyzičky po techniku, taktiku atd. Přesto se stal nejlepším střelcem. Zimní příprava by
mu měla hodně prospět. Tomec – opět hráč, který se potřebuje zlepšit ve všem. Možná by mu prospělo
pár zápasů za mladší žáky. Veselý – přestože je ročník 2004, svoji rychlostí platí i na o tři roky starší
protihráče. Zlepšit techniku s míčem a fyzičku je nutnost.
Fojt – je stále na hostování v Dukle Praha.

Hodnocení týmu a strategie na jaro:

před zahájením podzimu jsem psal, že se nebojím soubojů s o dva roky staršími soupeři. Bohužel
jsem se spletl. Krajská soutěž je výkonnostně více než okres, který jsme dosud hráli. V utkáních jsme
využili jen dva starší hráče – Baruzziho (2002) a Kročila(2001). V některých utkáních proti nám
nastoupilo až 9 hráčů 2001. Nebo jen 6 a deset 2002. A to jsme nebyli schopni uhrát. Přesto souboj
s Rakovníkem ukázal, jak na to. Rychlý stoper a konstruktivní, fyzicky zdatný střední záložník by nám
určitě stačil. Zkusíme to na jaro nějak pořešit. Jinak musím hráče pochválit. A to i přes nějaké zranění
po soubojích nerovných vah, např .Baruzzi naštíplou kost nebo Honza Pospíšil nalomená žebra.
Přestože jsme prohrávali, kluci to nevzdávali. Měli jsme možnost se zatáhnout do obrany a odkopávat,
ale dali jsme přednost hře a zkoušeli soupeři konkurovat. I proto jsme dostali hodně gólů. Hlavně po
brejcích, kdy jsme byli vytažení na polovině soupeře a po ztrátě míče jsme nebyli schopni fyzicky
vyspělejší útočníky dostihnout. Plusem pro nás bylo, že po dohodě se mohlo střídat hokejovým
způsobem. Proto nám nezbývá, než připravit zimní přípravu pro mužstvo na maximum. Čas by měl
hrát pro nás a jaro by mělo být výrazně lepší. Jen je třeba výrazně zvýšit fyzickou kondici, abychom se
mohli rovnat starším soupeřům, na což se určitě zaměříme.

Poděkování :

chtěl bych poděkovat sponzorům a všem, kdo se podílí na naší činnosti nebo při pořádání turnajů.
Masným krámům ing.Tomáše Drholce, firmě Jirky a Zděnky Tomcových za financování Turnaje
LKW Servis a pořízení teplákových souprav, pivovaru Antoš za ceny pro nejlepší trenéry turnaje,
Ekofruktu za ovoce a tyčinky pro mužstva v turnaji, kavárně Wilson za uspořádání svého turnaje a
společné obědy pro mužstvo. Kamilovi Šmehlíkovi za natočení zápasů a kopírování DVD pro potřeby
týmu. Velmi kvituji i přínos ředitele sportovišť pana Hlavatého za vouchery pro mužstva v turnajích
do bazénu. Díky i trenérům a všem, kteří se podílí na chodu našeho týmu. Za pomoc s administrativou
kolem týmu a PC speciální můj dík ing. Dodo Kurillovi.

Tréninky:

do konce roku budeme trénovat út-od 17:00 na UMT a sobota od 10:30 na UMT. Začátek v lednu
7.1.16 což je čtvrtek od 17:00 na UMT. 9.1.2016 hrajeme první turnajové utkání na Zličíně. Mezi
svátky si můžeme zahrát s rodiči na UMT pokud tam bude volno. Hráči mohou samozřejmě chodit
trénovat i ve čtvrtek s mladšími žáky dobrovolně. Myslím, že to nikomu neuškodí, ale jen prospěje.
Za trenéry: Rony Tauš

