
 

                                                                                

 

Od ukončení  mistrovských bojů uběhly tři týdny a přesto z mé hlavy a duše stále nevyprchalo 

rozčarování z našeho učinkování v podzimní části Ondrášovka krajského přeboru. 

Hodnocení jednotlivců (myšleno hráčů) a jejich přístupu, přínosu, soudržnosti nepatří do médií a to 

ani do těch klubových. To jsou dle mého názoru věci čistě interní. 

Hraje se ne na krásu, ale o body a těch máme žalostně málo. To je prostě skutečnost…..dvě výhry na 

závěr podzimu nám pouze umožnili zůstat rovnoceným soupeřem v boji o záchranu s 2.polovinou 

tabulky. Pod každým výsledkem práce je někdo podepsaný a někdo odpovědný. V každé komunitě to 

dle mého názoru tak funguje, nebo by alespoň mělo fungovat. Tím chci říci že i realizační tým (v čele 

s hl.trenérem) přijímá odpovědnost za výsledky. Nemám ve zvyku se schovávat. Ano, pod tímto 

výsledkem je i můj podpis. Nechci a nebudu zde kritizovat toho či onoho, prostě jsou věci které si 

musíme vyříkat a hlavně změnit. Jsme v tom totiž všichni - celý klub. 

A proto tentokrát odmítám popisovat průběh jednotlivých utkání hledat více či méně objektivní 

důvody vynucených absencí (např. zranění – a že jich bylo…) a analyzovat, proč jsme obdrželi branky, 

proč  jsme je nevstřelili, proč jsme nebyli kompletní, kde byl ten či onen, zda se mohl či nemohl 

uvolnit ze zaměstnání. Jak jsem uvedl výše, tyto skutečnosti  zůstanou za dveřmi kabiny (nikoliv 

ukryty před vedením klubu). Jsou to však již záležitosti se jménem  „dějepis“. 

 Chci a zůstanu pozitivní do nadcházejícího období, do přípravného období. Nebyly totiž v průběhu 

podzimu jen negativní chvilky i když jich tentokrát bylo jednoznačně více a převládaly nad těmi 

pozitivními. A kdo si takovým obdobím prošel, ten ví o čem mluvím. Jaký to má vliv (myšleno když 

nejsou výsledky) na psychiku a jak tato složka zásadně ovlivňuje sportovní výkony. Z toho je potřebné 

vzít si poučení a důkladně se připravit (fyzicky, mentálně, personálně) na druhou část soutěže. 

A je vcelku jednoduché pojmenovat procesy které MUSÍME změnit pokud v jarní části chceme tuto 

soutěž na severozápadě Středočeského kraje udržet. 

Musíme prostě a jednoduše PŘIDAT !! – VŠICHNI !!! 

 

Jiří  Pazdera  

 


