
  Hodnocení Mladšího dorostu podzim 2017 
   Na startu přípravy pro novou sezonu 2017-2018 jsme měli problém s počty hráčů, s čímž jsme se 
potýkali v podstatě celou sezonu. Hlavně při venkovních zápasech, kdy jsme nastoupili dvakrát pouze 
v sedmi hráčích v poli ( hráči si vedli statečně a žádný z nich to neodflákl). Bohužel na venkovní 
zápasy, díky kolizi termínů a časů výkopu, nemohli vypomáhat starší žáci. Přes tyto problémy jsme 
podzimní část zvládli celkem dobře, i když 9.místo není žádná sláva. 

Plusy :  

   předváděná hra se dá hodnotit pouze v domácích zápasech, kde nás bylo dostatek a mohli jsme 
hrát fotbal podle našich představ. Plánem nás trenérů bylo hrát otevřený útočný fotbal se zaměřením 
na kombinaci a hlavně zakončení,. Je pravdou, že i díky tomu jsme dost branek dostali. I tak si myslím, 
že hra byla celkem pěkná , účinná a splnila mé představy o soutěži ml.dorostu. V této soutěži nejde až 
tolik o body jako o hru a naučení se určitých herních návyků, což účel zatím plní.  

   Zvláštní pochvalu zaslouží kapitán Lukáš Danda. Pokaždé odehrál část zápasu za st.dorost a pak hrál 
celé utkání ml.dorostu.  

   Myslím, že velmi dobře se prosazovali mladší kluci z žáků ( Marek 9 gólů v necelých 7 zápasech) . 
Povedlo se nám sehnat celkem dobrého brankáře Martina Průchu.   

Mínusy:  

   pro mě největším zklamáním je přístup některých hráčů k zápasům, tréninkům a k nám trenérům. 
Pokud někdo marodí a omluví se nebo jede někam s rodiči, má se omluvit a včas. Pokud možno včas a 
ne o půl noci den před zápasem, kdy už nemám možnost někoho sehnat. Další je účast na trénincích. 
Zdokonalit se dá jedině tréninkem, bez toho to nejde. Hrát takto vysokou soutěž a účast na trénincích 
byla opravdu spíše k pláči, myslím že každý z kluků ví, jak poctivě trénoval .  

   Dalším problémem je velmi úzký kádr pouze 14 hráčů a to ještě tři na konci podzimní části skončili 
s fotbalem Drtina, Štrupl, Eger a dlouhodobě je zraněný Viktor Kročil. 

Brankáři: 

   2x chytal R. Veselý, 2x O. Štrupl, 1x D. Eger (všichni skončili s fotbalem).  Zbytek odchytal M. Průcha 
a vedl si celkem slušně, přestože do branky se postavil poprvé až nyní na podzim.  Jeho plusem je 
chuť a snaha se zlepšovat. A samozřejmě brankářský talent, který zdědil po tátovi. V rámci našich 
možností se budeme snažit připravit tréninky speciálně pro brankáře, nebo sehnat přímo trenéra 
brankářů.  

Obrana: 

    jak jsem psal, až tolik jsme se na obrannou hru nezaměřili a proto dostali více branek, než by se 
nám líbilo. U všech kluků je potřeba více trénovat hlavně kombinaci a kopací techniku.  

Záloha: 

   zde mi chybělo více střelby a centrovaných míčů před bránu soupeřů. Kombinace byla dobrá, i když 
je stále na čem pracovat. Pro záložníky platí více přihrávat méně hrát sám na sebe a nebát se 
zakončovat. 

Útok: 



   pořád málo aktivity ve hře až místy nezájem a nechuť bojovat pro tým. Velmi mile mě překvapil 
Marek. Jak se prosazoval proti o dva roky starším obráncům,z něho by si měli vzít příklad další hráči 
(škoda, že za dorost hraje lépe než za žáky!!! ). Chtělo by to zlepšit přístup k tréninkům i zápasům. 

Plán pro zimní přípravu : 

   začneme společně se st.žáky  25. ledna. Máme tři přípravná utkání Louny, Roudnice a Mšené lázně. 
Zaměříme se kromě kondice a posilování na kombinaci, zakončení a správnost postavení v určitých 
herních situacích. Jen je potřeba, aby hráči poctivě přistoupili k přípravě.  

Vize pro jaro : 

   doplnit kádr nejméně o dva hráče, zapojit více starších žáků tak, aby se síly rozložily na více kluků. 
Aby nehráli pořád ti samí a bylo nás na každý zápas aspoň 11. Pokud to bude možné, zapojit do 
tréninku i brankáře A mužstva Michala Sedláka. Spojit speciální brankářské tréninky spolu se staršími 
žáky.  Ve hře pokračovat ve zlepšení kombinace a zakončení  se snahou o útočnou hru a tlakem na 
soupeře. Bez účasti hráčů na tréninku to samozřejmě není možné.  

za vedení mužstva  : Pavel  ČABLIK 

 

 

  

 


