Hodnocení podzimní části fotbalové soutěže 2017/2018
V úvodu hodnocení podzimní části soutěže musím konstatovat, že získání druhého místa v tabulce
je pro naše mužstvo úspěchem. Před začátkem soutěže jsem si střídmě přál, abychom se na konci
sezóny pohybovali kolem druhého , ale pravděpodobně spíš třetího místa. Hráči mě velice potěšili
svým přístupem a bojovností, takže během posledních utkání se snažili dokonce i o místo první. Je
škoda , že se to nepovedlo. Dosáhli bychom tak historického postavení v tabulce. Vítězné první
místo patří po podzimním kole 2017 Vrahovicím. Náš tým TJ Sokol Otaslavice "A" skončil se
ztrátou pouhých dvou bodů na druhé místě. Toto by měla být velká motivace pro utkání v jarní části
soutěže. Naším cílem je udělat vše pro postupové umístění.

Hodnocení jednotlivých zápasů.

Hned první zápas v Nezamyslicích nebyl úspěšný. Nedokázali jsme se gólově prosadit. Výsledek
2:0 mne dodnes mrzí , protože tam se prakticky rozhodlo o druhém místě. V průběhu utkání jsme
měli několik obrovských příležitostí, které jsme bohužel nedokázali proměnit. Ostatní zápasy, až na
výjimku utkání s Jiskrou, kde jsme ztratili zbytečně jeden bod, byly pak už zcela perfektní.
Objektivně přiznávám, že někdy na naší straně stálo i štěstí. Musím pochválit bojovnost hráčů a
touhu zvítězit. Čechovice? Vedeme 3:0, do šaten jdeme za stavu 3:3 . Vážení hráči, vaší snahou a
silou jste dokázali zápas zvládnout a vyhrát 6:3! Tištín? Výhra 1:0, těžce vydřené tři body.
Dobromilice? Určice? V těchto zápasech šlo o krásné otočení výsledků na naši stranu. V
Dobromilicích "úřadoval" Michal Kaláb a s ním celé mužstvo. Doma s Určicemi se dokonce třikrát!
prosadil Dominik Drmola. Naopak smůla se nám lepila na paty s již zmiňovanými Vrahovicemi. Po
shlédnutí videa jsem zjistil, že v
80% utkaní jsme byli na míči. Nedokázali jsme využít gólových šancí. Potom dvě chyby a dopadlo
to tak , jak to dopadlo...

V některých utkáních jsme si i slušně zastříleli, Brodek venku 1.5, Čechovice doma 6:3, Hvozd
doma 11:1, Určice doma 5:2, jenom je škoda, že v některých zápasech s relativně horšími týmy
nedokážeme diktovat „naši“ hru a spíš se přizpůsobíme. To nás pak stojí hromadu sil a nervů….

Naše postavení v tabulce značí 2.místo se skórem 49:18. To znamená produktivní útok a
neprůchodnost obrany. Vše ukazuje, že jdeme tou správnou cestou. Všichni však dobře víme, že je
stále co zlepšovat.

Střelcem podzimu se stal Drmola s 9 vstřelenými brankami Následuje ho Smékal s os mi kousky,
Hon 7, Vogl a Chvojka po šesti gólech, Gerneš, Zatloukal - oba 3 "fíky"a mezi střelce se zapsali s
jedním Rušil a Skalický.

Nebudu hodnotit jednotlivce, protože na hřišti jste jako jeden tým a podzim jste odehráli, až na pár
výjimek, výborně. Pochvala patří celému týmu a skvělé partě. Troufám si napsat, že jste partou
okresního přeboru, kterou nám můžou všichni jenom závidět. Jsem rád, že u toho všeho můžu být s
vámi.

Teď už úplně na závěr: chci věřit a doufám, , že pokud zůstanete pohromadě, je na čase tu 1.B
konečně pro Metlaře vyhrát ! Myslím si, a jsem přesvědčený, že na to Vaší fotbalovou kvalitou
máte.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť !

V Otaslavicích 15.11. 2017 Jiří Hon
trenér

