Hodnocení akce a zápasu ČR – Polsko ze dne 3.9.-5.9.2020
Další akcí fotbalové reprezentaci neslyšících proběhla v Ostravě, kde
jsme se trochu dali po částech dohromady. TJ byly postaveny tak že
jsme se hlavně zaměřili na taktické věci, kde máme obrovské rezervy.
Jediný post, s kterým nemám osobně žádný problém je post
brankáře. Ostatní posty prochází vývojem a mužstvo, jak se říká,
hledá svou tvář. Opět doplácíme na to, že jsme nebyli kompletní,
protože se někteří nemohli s jakýchkoliv důvodů zúčastnit. Po
příjezdu proběhli zdravotní prohlídky a s vybranými hráči proběhli
pohovory do pozdních večerních hodin.
Ráno začalo standartně jako každé jiné soustředění, a to brzkým
budíčkem spojený s výběhem do okolí. Po dalších běžných krocích
připraveného programu jsme absolvovali dopolední a odpolední TJ.
Následně před večeří byla mimořádná hráčská
schůze, kde jsem se shodli, že nás čeká velmi důležitý zápas se
soupeřem, kterého v podstatě neznáme. Sdělil jsem nominaci, aby se
nominovaní mohli psychicky připravit. Následoval skupinový trénink
který proběhl večer, zaměřený na konkrétní nácvik standartních
situací
V den zápasu byl brzký budíček a po snídaní jsme odjeli do Polska do
města Toszek, cca 90 km od našich hranic.
Samotná akce měla od počátku všechny atributy mezistátního
zápasu. Po oficiálním zahájení, kdy jsme si vyslechli hymny a za
kouřových efektů jsme odehráli bojovné utkání. Samotný zápas nás
přesvědčil, že Poláci nebudou lehký soupeř. Sice jsme začali aktivně,
kdy šance Štefky, pěkná střela Zbořila se otřela o tyč, Gábor dal pěkný
gól, ale po údajný ofsajd, nebyl uznám. Poté převzali iniciativu Poláci
a několikrát nás musel brankář Slováček zachraňovat. V poločase
jsem udělal několik změn v sestavě, které byly nakonec byly
rozhodující na výsledku zápasu. Zaprvé jsem nechal ochutnat
atmosféru mezistátního utkání teprve 16tiletého Beránka, který se na

místě pravého záložníka docela osvědčil. Dalším střídajícím byl
Vodička, který byl tím, kdo po pěkné akci rozhodl zápas. Následně nás
ještě čekaly v závěru zápasu, kdy přešli Poláci do ofenzívy, krušné
chvíle. V jednou s nejdůležitějším momentě, byl vynikající zákrok
našeho Slováčka v brance, kdy nebezpečnou střelu směřující do
šibenice, vytáhl na roh. V závěru jsme bránili výsledek, což se nám
povedlo a tímto jsme si mohli připsat další 3 body do hodnoceni
národů. Kluci odvedli obětavé výkony někteří na hranici svých
možností. Tady dochází na moje slova, že se musíme hodně zaměřit
na kondiční přípravu včetně práce s míčem, kde máme pořád velké
rezervy. Po zápase následoval společný oběd, kde jsem hráčům
poděkoval za dobrou reprezentaci a následně jsme si pochutnali na
místním tradičním jídle. Poté jsme se s Poláky rozloučili, s přáním
odvety, že bychom se mohli v příštím roce setkat u nás Čechách.
Potom jsme se rozjeli domů a už teď se Těšíme na další akci, která
proběhne koncem měsíce září v Luhačovicích.

V Karlových Varech 7.9.2020

sepsal St. Hanuš

