Hodnocení podzimní části sezóny 2018/2019
Po postupové euforii . Jsme chtěli do nové soutěže nastoupit z rozjetého vlaku.
Jenže opak byl pravdou. Někde možná vládla představa , že všechno půjde
samo. Jenže jak je známo „bez práce nejsou koláče“. Tréninková absence byla
znát. Kdy jsme do zápasů chodili nepřipravení . Tím nechci říct, že celé mužstvo.
Ale většina. Sestavy se skládali v rámci možností. Dostával jsem otázky „kde jsou
hráči“ a podobně. Sám jsem si na tuhle otázku nedokázal odpovědět. Po čtyřech
kolech jsme měli na kontě skóre 1:10. Kdy první gól jsme dokázali dát právě až
ve čtvrtém zápase proti Radslavicím. Každopádně si nemyslím, že jsme byli
horším týmem v zápasech proti mužstvům Koválovic, Újezdce a ani Radslavic.
Dle mého názoru chyběla docházka, disciplína a chuť po vítězství.
Utkání se ziskem prvních třech bodů. Se podařilo zvládnout na Hané. Koncovým
výsledkem 1:2. Po brankách Drmola, Frehar. Jenže ani tenhle zápas nezlomil
hráče k tomu, aby zlepšili svůj přístup. A následující týden jsme jeli do Želátovic
opět ve dvanácti lidech. Ve 30. Minutě jsme prohrávali 3:0. V průběhu zápasu
jsme se dostali do tempa. Dokázali jsme do 60. minuty snížit na 3:2. Konec
zápasu jsme byli, mým pohledem lepším týmem. Ale už nebylo sil na srovnání.
Šance
sice
byli,
ale
chyběl
důraz
v koncovce.
Tovačov jsme zvládli za dva body díky gólmanovi. Po 90. Minutách 0:0.
V penaltovém rozstřelu chytil Hon tři pokutové kopy. A svým výkonem pomohl
k zisku
dvou
bodů.
Ústí? Výlet na 10 hodin v počtu 12 lidí. Třináctá minuta 0:3 z naší strany.
Vymyšlená penalta 0:4. Koncem zápasu dvakrát skóroval Drmola a upravil na
konečných 4:2 pro domácí. Na hody přijeli Klenovice. Najednou bylo vidět, že
když se chce tak to jde a kvalitním výkonem tvrdostí a chutí chtít hrát jsme
dokázali vyhrát 4:1. Kdy víceméně rozhodl první poločas s výsledkem 3:0.
Souboj v Pivíně ovládli rozhodčí , ale to je osud. Z mého pohledu remízové
utkaní. Tabulkově slabší Troubky nás porazil 4:1. Kde jsme se nedokázali za 90.
minut dostat do hry. Neskutečné chyby a nesoustředěnost k výkonu. Tenhle
zápas nesl hodně kritiky ze všech stran. Zápas po kterým jsem chtěl osobně u
fotbalu skončit. Z důvodu časové náročnosti, snahy udělat maximum pro fotbal a
hráče. A odměnou jsem dostal katastrofální výkon a místo podpory? Přicházeli
různé otázky. Na které jsem nedokázal odpovědět. Nic méně emoce opadli a
sezóna se dohrála v opačném gardu. Mostkovice výhra 2:0. Doma Němčice 4:0.
A závěrem porážka Jezernice 4:1. Zisk 9ti bodů ze třech utkání se skórem jak na
začátku sezóny, ale obráceně 10:1. Uzavřel podzimní část a lehčí spaní po dobu
zimní přestávky.
Závěrem bych chtěl poděkovat Všem co se na podzimní části podíleli. Ať už
hráčům. Tak Všem okolo. Příprava hřiště. Natáčení zápasů. Pořadatelům. Do
budoucna by jsme chtěli zapojit více lidí. Aby se právě tyhle činnosti jako
natáčení zápasů a pořadatelé našli a určili na stálo. A nemuseli se na tyhle funkce
hledat lidi co utkání. Bylo by to pro nás velké odlehčení situace. Tímto bych chtěl
oslovit i hráče které mají manželky,přítelkyně. Jestli by se nedokázali také zapojit.
Určitě by nemusel být problém pro dvě ženy. Obejít začátkem druhého poločasu
vstupné. Nebo u udírny prodat pár klobás. Tak jak to funguje u mnoha týmů.
To jen pro zamyšlení.
Sportu zdar Jurek

Plánované akce:
22.12. FIFA turnaj „ U Maliny“
29.12. vánoční turnaj „umělka“
15.1. začátek zimní přípravy
7.-10.3. soustředění „ Malá Morávka“

