Hodnocení mladšího dorostu
SR 2018/2019 - Jaro
Příprava:
Na začátku jsem si dělal naděje ,že bychom mohli kvalitně potrénovat na jaro a hlavně
v hojném počtu. Hned od začátku ,ale kluci nechodili a několik tréninků jsme museli
zrušit nebo si jen tak zakopali na branku, jelikož nás bylo málo. Navíc jsem musel
odmítat nabídky na přátelské zápasy a jeden i na poslední chvíli zrušit. Povedlo se nám
neslavně odehrát jen dva zápasy na FC Mělník proti st. dorostu jsme neměli šanci a
prohráli po statečném výkonu 10:2 . Další zápas se Švermovem kluci neskutečně odflákli
a bylo to 15:1. Prostě nepovedená příprava.
Soutěž:
Od začátku sezony se docházka zlepšila, navíc po dohodě s kolegou od staršího
dorostu a naší pracovní vytíženosti jsme tréninky obou dorostů spojili ,čímž se zlepšila i
kvalita tréninků.
Na první tři kola nám chyběl potrestaný Marek, ale v celku dobře ho zastoupili ostatní
a dva zápasy jsme vyhráli. Pak se začali kupit zranění hlavně ve starším dorostu a tak
kluci až do konce sezony lepili sestavu starších . Někteří nastoupili až k 10 zápasům navíc
,musím uznat že se neztratili a mnohdy byli lepší než jejich starší kolegové.Bohužel
v některých zápasech kluky potom limitovala únava a výsledky tomu odpovídali. Výsledek
9.místo 35 bodů a skore 75:100. Mrzí mě hlavně nepovedené zápasy se slabými soupeři
kde jsme ztratili zbytečně body a hrozné nakládačky od špičky soutěže, kde jsme se
nedokázali soupeřům ani malinko vyrovnat. Bohužel do jarní části už se nezapojil
Růžička, ale vrátil se Pácal, který i přes tréninkový výpadek dobře do týmu zapadl.
Nejlepším střelcem byl opět Marek 31 golů. Navíc se dostal i k zápasům B mužstva
mužů kde se neztratil a určitě pokud bude sám chtít na sobě pracovat má možnost se
podívat i do zápasů mužů A. Nejlepší docházku měl Jarda Čerpl, jeho přístup bych chtěl
dát za příklad ostatním. Povedlo se mi dostat do zápasu béčka i další kluky, Baruzziho
Říčku a Čerpla, což považuju za úspěch na to kolik klukům je let.
Z osobních důvodů musím ukončit své působení po 6 letech u kluků, ale byl jsem s nimi
rád a snad jsem je i něco naučil a předal jim nějaké zkušenosti.
Závěrem bych rád poděkoval Jirkovi Doležalovi a Mírovi Pospíšilovi za dobrou
spolupráci a kooperaci při zařizování tréninků a zápasů. Můj velký dík patří Ronymu
Taušovi za pomoc v celé sezoně se zápasy a dobré rady.
Klukům přeju aby se stále zlepšovali a aby je fotbal bavil. Novým trenérům pevné
nervy a věřím že posunou kluky zase dál a k lepším výsledkům.
Trenér : Pavel Čablík

Mladší dorost –hodnocení JARO a SEZÓNA 2018/19
Po neslavném podzimu – 14 zápasů - 9.místo - 16 bodů – skóre 40:48 - jsem doufal ve
zlepšení mužstva na jaře. Bohužel, 16 zápasů - 9.místo - 19 bodů - skóre 35:52 naznačuje, že
se tak nestalo. Na jaře bylo více zápasů, výsledky víceméně stejné (až na vstřelené branky).
Celkově: 30 zápasů – 9.místo – 35 bodů – skóre 75:100!!! Takže cíl pro jaro – zlepšit
obrannou hru se nepodařilo splnit. Kdo chce hledat příčinu, stačí se podívat na tabulku
docházky prvních 12 týdnů přípravného období od ledna do března:
třikrát musel být trénink zrušen pro malou účast. Přes dvoutřetinou účast na trénincích se
dostali z 16 pouze 3 hráči: Jarda Čerpl, Tomáš Holub a Matěj Holub. Určitě jsou v tom
nemoci a zranění, ale přesto je účast katastrofální. Tady je příčina velmi bídné výkonnosti
týmu!!!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Růžička Zděnek
Šlajchrt Marek
Marek Matyáš
Čerpl Jaroslav
Tomec David
Holub Matěj
Říčka Jiří
Liszok Vladislav
Holub Tomáš
Pácal Matěj
Peštál Adam
Matoušek Filip
Hurt David
Chochola Lukáš
Baruzzi Vojtěch
Banga Dominik

účat v %
45
48
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29

poznámka
odtrénován pouze 1 trénink
několikrát trénoval s muži
skončil s činností
středy měl futsal
navíc chodil i na brankářské tréninky
do přípravy se zapojil později

přes týden byl mimo Slaný

Vzhledem k tomu, že na trénincích bylo málo hráčů, těžko trénovat složitější věci než jen
běhání. A když museli hráči ml.dorostu nastoupit i za starší dorost, bylo to na výsledcích znát.
Někteří chodili občas hrát i za „B“ muže a to bez pořádného tréninku nejde. Mít na triku za
jaro ke 40 zápasům, to už chce pořádný tréninkový základ!!!
V hodnocení jsem vždy bral jednoho hráče po druhém, ale v podstatě se to stále opakuje.
Takže tentokrát jinak:
Obrana a obranná hra : obdržených 100 branek = katastrofa. A to ještě T.Holub chytal
poměrně dobře a v některých utkáních byl naším nejlepším hráčem. K tomu bych přidal
nevracející se záložníky, ale kolikrát si 4 obránci neporadili s jediným nijak mimořádně
dobrým útočníkem. Rozehrávka byla jak před 30 lety. Nákopy, výkopy – co nejdál je nejlepší.
Rozehrávka a zakládání útoku přes obránce nikde. Ono se to v 5 lidech na tréninku těžko
nacvičuje. A když si místo odhlavičkování míče radši nechám dát branku, to už mluví za
vše!!!
Záloha: předpoklady pro kombinaci v záloze byly. Jenže zezadu přicházely dlouhé vysoké
míče, které naši záložníci mohli se svou výškou jen těžko vyhrávat. Herně na tom byl nejlépe

Matěj Holub, tvrdostí a střelou Říčka. Bohužel při absenci Růžičky, který by dal do hry
myšlenku, to bylo málo. Takže místo kombinace záloha přihlížela, jak přes ně létají míče
z jedné strany na druhou. A to se pak vracet nikomu nechce.

Útok a útočná hra – dát ve 30 zápasech 75 branek není špatné, ale v posledních dvou

zápasech proti prvnímu a druhému celku tabulky bylo naše skóre 0 : 15!!! Ani jsme si
neškrtli. Vzhledem k tomu, že jak Marek (31 branek) tak Peštál (13branek) jsou urostlí a
rychlí, prosadili se. I zde však chybělo více kombinace, spolupráce se záložníky a více
branek.
Hodnocení celkem: nevyznívá příliš příznivě. Rozdíl v tom, co mužstvo hraje a co by
mohlo hrát, pokud by pořádně trénovalo, je obrovský. Téměř všichni hráči hrají pod své
možnosti. Dokazují to samotní hráči, když nastoupí za starší dorost, někteří i za muže.
Bohužel špatný přístup k tréninkům a povinnostem brání mužstvu i jednotlivým hráčům
předvádět moderní a pohledný fotbal, na který by se dalo koukat. Potom ani není divu, že
k dorostencům téměř nejde sehnat trenéry!!! Ti, když zjistí přístup hráčů k plnění povinností,
radši odmítnou. Pokud se toto nezmění, nebude to lepší. U mužstva končí trenér Pavel Čablík.
Pro hráče dělal vše, co bylo v jeho silách. Trenéra, asistenta, zdravotníka, pokladního i
maséra. Někdy jsem se až divil, co všechno vydrží, že neskončil třeba v Bohnicích. Takže
nové trenéry nečeká lehká práce.
Statistika JARO:
Branky:
MAREK……………………..13
PEŠTÁL………………………7
ŘÍČKA……………………….4

BARUZZI, M.HOLUB………………3
HURT, LISZOK……………………...2
BANGA………………………………1

Asistence:
ŘÍČKA, PEŠTÁL, M.HOLUB, MAREK ………………………..5
ČERPL, LISZOK…………………………………………………2
BARUZZI, BANGA, HURT, ŠLAJCHRT……………………….1
Statistika SEZÓNA:
Branky sezóna:
MAREK……………………….31
PEŠTÁL……………………….13
M.HOLUB……………………..8
ŘÍČKA, RŮŽIČKA....…………5
Asistence sezóna:
MAREK…………………………11
M.HOLUB………………………10
ŘÍČKA……………………………9
RŮŽIČKA………………………..8
Rony T.

HURT, BARUZZI, CHOCHOLA.…3
LISZOK…………………………….2
BANGA, vlastní……………………..1

PEŠTÁL……………………………….7
HURT, LISZOK………………………3
BANGA……………………………….2
TOMEC, ŠLAJCHRT, CHOCHOLA…1

