
Hodnocení sezóny 2017/2018  

 

Písemné hodnocení podzimní části je uložené na stránkách TJ Sokol Otaslavice.  

Hodnocení jarní části soutěže začnu zimní tréninkovou přípravou. Mám k ní hned několik připomínek. 

Hráči ji nebrali zodpovědně, přistupovali k ní laxně. Nechodili pravidelně na tréninky, vymlouvali se na 

nedostatek času. Toho máme málo všichni. Pokud se však člověk rozhodne věnovat nějaké týmové 

volnočasové aktivitě, měl by k ní přistupovat zodpovědně. Obětovat poctivému tréninku jedenkrát týdně 

čas od 18.30 by mělo být pro každého hráče samozřejmostí. Nechápal jsem, proč někteří hráči trénovat 

nechtějí a hledají pro svoji neúčast různé omluvy a výmluvy. Je docela možné, že po úspěšné podzimní 

části nabyli dojmu, že na jaře dojde opět k vítězným utkáním jaksi automaticky. Jenže - bez práce nejsou 

koláče. Takový přístup k zimní přípravě a trénování mne opravdu mrzí. Když se pak přidalo ke z vážných 

důvodů řádně omluveným hráčům ještě i několik zranění, nebylo prakticky ani s kým trénovat. Stejně tak 

sabotovali tréninkovou přípravu i dorostenci. Pokud tedy chceme dosahovat výborných výsledků, musíme 

přístup k trénování rozhodně zlepšit.  

Nekvalitní tréninková příprava se samozřejmě odrazila hned na začátku jarního kola. Ke hře nastupovala 

jen polovina připravených hráčů. Důsledek nepřipravenosti se projevoval pak ve hře celého mužstva. 

Špatná sehranost, nedostatek koncentrace, z toho plynoucí nervozita a průběh hry. Výsledky zvlášť 

prvních čtyř zápasů se pak nedaly srovnávat se zápasy v podzim-ním kole. Hra byla sice kombinačně 

dobrá, ale celkový důraz v koncovce dobrý nebyl. Teprve v pátém utkání s Výšovicemi se podařilo 

dosáhnout vítězství a získat tak 3 body. Ovšem hned o týden později došlo ke zvratu v Určicích. První 

poločas měl o výsledku zápasu rozhodnout, jenže začala úřadovat naše mizerná koncovka. Druhou půlku 

hry jsem měl připravit lépe já jako trenér a udělat změnu při nasazení Halouzky. Komunikace s Jakubem 

ohledně příjezdu mne zdržela, a když jsem došel na střídačku, byl již stav 3:0 a o výsledku zápasu bylo 

víceméně rozhodnuto. Bohužel došlo navíc ke zranění Hrazdíry, jehož natažené ramenní vazy vyřadily ze 

hry prakticky do konce sezóny.  

K mé radosti a myslím, že i k radosti hráčů, nastala v další části soutěže změna k lepšímu. Přišla šňůra 

vyhraných utkání. S Jiskrou Konice jsme zvítězili v poměru 7:0, Horní Štěpánov jsme porazili 9:4. Tady jsme 

vyhráli sice s velkým počtem vstřelených branek, ale zbytečně jsme v 90. minutě nesmyslným faulem na 

Chvojku přišli o tohoto hráče až do konce soutěže. Ve Hvozdu jsme získaly další tři body výsledkem 4:0. 

Bohužel i zde došlo ke zranění. Martin Tkáč při hlavičkovém střetnutí skončil s roztrženým obočím. 

Naštěstí po vynechání jednoho zápasu nastoupil opět do hry a odpovědně se účastnil dalších zápasů. 

Nabuzeni úspěchem a dobře motivováni jsme zvítězili nad Tištínem v poměru 6:2. Čekaly nás tři poslední 

zápasy. Velice úspěšné Vrahovice ztratily body ve Vícově a nám se tak otevřela cesta k umístění se na 

jedné z nejvyšších příček v tabulce. Nabízela se nám možnost dotáhnout Vrahovice bodově. Čekal nás 

zlomový zápas. Bylo potřeba, aby hráči nasadili všechny své síly, koncentrovali se na hru a vydali ze sebe 

maximum. S tímto přesvědčením a snahou zvítězit nastoupili všichni naši hráči do boje. Od stanoveného 

cíle je neodradil ani inkasovaný gól. Velká víra a naděje ve vítězství nedopustily, aby hráči svěsili hlavu a 

rezignovali. Utkání skončilo s výsledkem 4:1 v náš prospěch. Jelikož vzájemné utkání bylo vítězné pro náš 

oddíl, byla tu naděje na dosažení prvního místa v tabulce. V následujícím zápasu ve Ptení jsme výsledkem 

3:0 získaly další 3 cenné body. Posledním zápasem jarní části soutěže bylo utkání s Dobromilicemi na naší 

domácí půdě. Všem nám bylo jasné, že pokud chceme být první, musíme nad Dobromilicemi zvítězit. 

Chlapci nastoupili na hřiště s velkou bojovností a touhou po výhře. To se nakonec k radosti všech 

otaslavických hráčů i občanů podařilo. Zápas s maximálním nasazením našeho týmu skončil poměrem 5:2 

v náš prospěch.  

 

Závěrem bych chtěl vyjádřit všem hráčům velký dík. Přes prvotní ne moc dobrý přístup k zimní přípravě a 

následné špatně odehrané první zápasy v jarní soutěži se nakonec podařilo zapojit své síly a dosáhnout 



vynikajícího úspěchu. Vzpomínám, jak po podzimní části soutěže v sezóně let 2016/2017 fotbalový výbor 

odvolal trenéra Rudolfa Valného a rozhodl, že mám mužstvo převzít já. Zpočátku jsem váhal. Nakonec 

jsem funkci trenéra přijal s tím, že to zkusím, a budu se snažit zmotivovat hráče k tomu, abychom se 

všichni společnými silami dostali v okresní soutěži na co nejlepší místo. Pro sezónu 2017/ 2018 jsme 

posílili náš tým o několik nových hráčů. A jak je vidět, když se chce, tak to jde. V nastávající sezóně 

2018/2019 budeme hrát ve vyšší fotbalové soutěži 1B. Všichni si uvědomujeme, že v této soutěži jsou 

technicky zdatná mužstva a my tudíž nemáme na růžích ustláno. Nesmíme podceňovat přípravu, musíme 

řádně trénovat a snažit se o to, abychom po tzv. velkém úspěchu poslední sezóny nespadli po další sezóně 

opět dolů. Chlapci, děkuji vám za vynaložené úsilí a doufám, že budete k další soutěži přistupovat 

zodpovědně tak, aby náš tým dosahoval co nejlepších výsledků. Přeji Vám teď všem odpočinek, relaxaci, 

načerpání sil a potom při pevném zdraví nástup do podzimní části nové soutěže.  

 

 

 

V Otaslavicích 16. června 2018  

trenér Jiří Hon 


