Nejmladší martiničtí fotbalisté válcovali jeden tým za druhým!
Letošní fotbalová sezóna vypadá pro mladší přípravku (2008 a mladší) velmi nadějně a
troufám si tvrdit, že máme nejlepší tým z celé soutěže! Během podzimní části hrála naše
mladší přípravka s každým z týmů dvakrát a máme za sebou čtrnáct utkání. Kluci během nich
ukázali nejen vzrůstající fotbalový um, ale často i charakter. Tým dokázal za podzim porazit
všechny celky soutěže, mezi které patří Nová Ves, Horní Branná, Studenec A, Studenec B,
Košťálov, Jilemnice a Roztoky. Vzhledem k tomu, že prakticky všechny okolní vesnice mají své
týmy, bohužel doplácíme na menší počet hráčů a tudíž i velký problém v případě, kdy máme
jen nepatrnou absenci. To se nám vymstilo hned ve třech utkáních, když jsme bez našeho
nejlepšího střelce Toma Novotného jednou podlehli Roztokám a Jilemnici a hned zkraje
sezóny nás bez Anežky Malé a Péti Spilky zaskočil lepší studenecký výběr. Pokud však byl tým
v plném složení, tedy ve všech zbylých případech, marně na nás protihráči hledali recept a
naším nejhorším výsledkem bylo vítězství 8:5 na půdě aktuálně prvních Roztok. Po čtrnácti
zápasech máme na svém kontě jedenáct výher a tři porážky. Přezimujeme tak na třetí příčce
s odstupem čtyř bodů na první místo, které se v jarní části pokusíme atakovat. Na druhou
stranu ale nutno zmínit, že výsledky nejsou vše!!! Hlavní je cesta zvýšit herní kvalitu kluků a
snaha posunout je, co možná nejdál. V tomto ohledu musím hráče maximálně pochválit a u
všech pozoruji ohromný vývoj vpřed. Mají velkou chuť se učit novým věcem, vytváří si mezi
sebou pohodovou atmosféru a spolupracovat s nimi je radost. Právě proto jsme zvýšili počet
tréninků a aktuálně trénujeme třikrát týdně (dvakrát v jilemnické hale a jednou v martinické
škole). Zároveň se i snažíme přizpůsobit přípravu nejmodernějším trendům v mládežnické
kopané a trénujeme podle tzv. coerver chouchingu, který se zaměřuje na rozvoj
individuálních hráčských schopností a používá se především u zahraničních velkoklubů jako
je Barcelona, Real Madrid, Chelsea a další. Za podzimní část hrálo v martinických dresech
deset hráčů a pevně věříme, že se toto číslo rozroste. V bráně většinou nastupuje Kuba
Šabata, který s námi sice hraje jenom půl roku, ale už nyní patří bezpochyby mezi nejlepší
brankáře soutěže. Několikrát dostal i šanci v poli a při zápase s Košťálovem dokonce vstřelil
svou první branku za Martinice. Základním stavebním kamenem naší obrany je kapitán týmu
Luky Hnik – silový hráč, kterého je takřka nemožné přetlačit v osobním souboji, vstřelil za
podzim 25 gólů. Jedinou dívkou v týmu se v této sezóně stala Anežka Malá. Vyčnívá
ohromným přehledem, ledovým klidem a vždy je pro tým velkou posilou. Posledním
stabilním obráncem je rychlonohý levák s dělem v noze Péťa Spilka, u něhož pozorujeme
naprosto největší herní posun oproti minulému roku. V obraně pak nastoupil i Dalibor
Horáček, který je o dva roky mladší než ostatní kluci a je velkým příslibem do budoucna. To
samé se dá říct i o Matěji Charvátovi, který se také jeví velmi nadějně. V ofenzivě je králem
našich střelců Tom Novotný, jehož průměrem jsou více než tři vstřelené góly za zápas, a to
ještě několik utkání odchytal. Vedle něho pak nejčastěji nastupuje Rosťa Horáček. Ačkoli
nepatří k nejvyšším hráčům, převyšuje ostatní svou rychlostí a technikou. Na podzim
zaznamenal patnáct branek a nevynechal jediný zápas. Totéž platí i o Honzovi Brožovi, který
se nejvíc blýsknul při zápase s Košťálovem, když vstřelil čtyři branky. Naším posledním
forvardem je Dáňa Dvorský, jenž u nás působí od začátku tohoto roku. Výborně se začlenil
do týmu, nastoupil do všech utkání a jeho píle na trénincích přináší své ovoce. Do přípravy se
už k naší mladší přípravce připojil i Luky Staněk, Štěpán Šimůnek a Tonda Fejkl.
Fotbalová školička pro hráče narozené v letech 2009-2012 začne fungovat od nového roku
v martinické školní tělocvičně.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem rodičům i hráčům za skvělou spolupráci v průběhu
roku 2016!
Pokud byste měli zájem přihlásit dítě na fotbal, a to ať už do školičky nebo do mladší
přípravky, budu rád, když se mi ozvete na e-mail (tomasbroz14@seznam.cz).
Tomáš Brož

