
HODNOCENÍ JARNÍ SEZÓNY 2015 SK SLANÝ – DOROST 
 

Zimní přípravu jsme zahájili 21.1. 2015 se 14ti členným kádrem. Veškeré 

tréninkové jednotky probíhaly na naší UMT. Využívali jsme i atletický ovál. Během 

zimní přípravy jsme sehráli  čtyři přátelské zápasy. Kromě kvalitní tréninkové 

průpravy pro nás bylo prioritou posílení kádru, což se nám bohužel nepodařilo.  

Naopak jsme přišli o Dominika Hřiba (Klobuky) a Filipa Novotného (SK Kladno).                

I s takto oslabeným mužstvem jsme šli do jarních mistrovských odvet s odhodláním 

probojovat se na první příčku tabulky I. A třídy, abychom po čtyřech letech vrátili do 

Slaného Krajský přebor. V průběhu přípravy nám bohužel dlouhodobě onemocněl Jan 

Krym. Přišli jsme tak o dalšího hráče a náš kádr se zúžil na  třináct.  

Jarní část sezóny nás nezastihla v příliš dobré formě. Navíc soupeři na nás byli 

oproti podzimu mnohem lépe připraveni. Většinou jsme hráli do zabezpečené obrany, 

a to nám dělalo problémy. I přes tyto nedostatky jsme si dokázali v každém zápase 

vytvořit řadu gólových šancí, ale naše zakončení bylo žalostné. Po čtvrtém 

mistrovském utkání v Kralupech /z důvodu nezájmu/ náš tým opustil další hráč – Erik 

Rezek. Díky zaváhání Hudlic jsme získali tříbodový náskok a posunuli se na první 

místo.  

Podstatné zlepšení naší hry přišlo v zápase jara o první místo v tabulce proti 

Hudlicím. Po tomto utkání jsme si mysleli, že na hřišti budeme podávat kvalitnější 

výkony, než tomu bylo doposud. Naše představy se však nenaplnily a dále jsme 

předváděli jen průměrnou hru. Vyústilo to dvěmi porážkami, což pro nás znamenalo, 

že jsme přišli o tříbodový náskok v tabulce.  

V předposledním kole náš čekaly Tuchlovice, z nichž jsme měli respekt,                

a také panovaly obavy, zda kluci zápas zvládnou. Musím říci, že hráči mile překvapili 

a soupeře jsme vyprovodili nečekaně „s výpraskem“ 8:0.  

Zbývalo udělat poslední krok k postupu do Krajského přeboru a v posledním 

kole porazit Zvoleněves. První půle zápasu ovšem neodpovídala postavení mužstev 

v tabulce. Až druhý poločas se nám, díky důrazné domluvě hráčům v kabině,  

podařilo soupeře přehrát… 

….Po závěrečném hvizdu jsme mohli začít slavit postup do KP.  



Poděkování patří všem hráčům v týmu včetně starších žáků, kteří 

nám chodili vypomáhat ve stavu nejvyšší nouze. Velké díky patří také 

Martinovi Žahourovi a Petrovi Matouškovi, pro něž to byla poslední sezóna 

v dorostenecké kategorii, a kteří, jako dva nejzkušenější hráči v týmu, šli 

všem mladším spoluhráčům příkladem. Nesmíme zapomenout na Romana 

Jonáka. Přestože se začal plně věnovat atletice, kdykoli to šlo, tak nám 

ochotně pomohl.  

S takto úzkým kádrem a s problémy, které nás na jaře sužovaly, považuji 

postup do KP za velký úspěch.   

 

David Cimrman a Dušan Lunger, trenéři dorostu SK Slaný  


