
STARŠÍ PŘÍPRAVKA 

Hodnocení jarní části sezóny 2014/2015 

Soupiska:   
Vajshajtl Jan, Pražák Dominik, Kohout Lukáš, Hadač Jiří, Kropáč Adam, Zima Luboš, Šťastný Adam, 
Grünwald Jan, Grünwald Martin, Burda Petr, Janega Lukáš, Nejedlý Samuel, Vesecký David, 
Németh Jakub, Beneš Dominik, Kemr Martin, Šebesta Jan, Vacek Kryštof 
 
 Podzimní část sezóny jsme začali v novém trenérském složení : 
Martin Vaigl, Luboš Zima a JUDr. Vladimír Horálek. 
 
 Po skončení halové sezony jsme plynně pokračovali v mistrovské části sezony, která svým 
rozlosováním navazovala na výsledky  podzimních mistrovských utkání okresního přeboru.  
 
 Díky těmto výsledkům jsme byli nalosováni do nejkvalitnější skupiny okresního přeboru, 
spolu s mužstvy Velvar, SK Kladno, Slovan Kladno, Kročehlavy a Švermov A. 
Zároveň jsme se i nadále účastnili dlouhodobého turnaje – Tatrancupu 2015. 
Na závěr sezony jsme se účastnili i velkého turnaje v Lázních Bělohrad. 
 
 V rámci okresního přeboru jsme skončili na čtvrtém místě, v Tatrancupu (v němž jsme se 
potkávali s mužstvy, která byla složena z nejlepších hráčů svých okresů) jsme se přesto dokázali 
umístit, také na čtvrtém místě a hrát vyrovnané partie s těmito celky, v Lázních Bělohrad jsme 
skončili ze šestnácti mužstev na dvanáctém místě (i na tomto turnaji jsme se poměřovali s ročníkem 
2004, přestože naši hráči jsou i ročník 2006). 
 
 Výsledkově, vzhledem k tomu, že jsme se potkávali s mužstvy, které mohli nominovat ročník 
2004, tedy starší hráče, než které máme k dispozici my, jsme byli s jarní částí sezony víceméně 
spokojeni. Spokojenost je i s herním projevem mužstva a především nasazením některých našich 
hráčů. Bohužel je v našem mužstvu stále ještě velký rozdíl mezi jednotlivými hráči. Máme hráče 
kvalitní, ale i hráče, kteří neumí udržet pozornost a koncentraci, nemluvě o plnění taktických pokynů 
a to i v jednom utkání, natož potom v celém turnaji. 
Hráče jsme se snažili zdokonalovat především v nahrávání, držení míče, v soubojích jeden na jednoho 
a ve fotbalovém myšlení vůbec.  
 
Opět je potřeba poděkovat za spolupráci všem rodičům a rodinám hráčů. 
 
 Co se týče sezony následující, odcházejí od nás čtyři hráči ročníku 2004, kteří přecházejí do 
mladších žáků.  Dále končí Samuel Nejedlý, který odchází do Dukly Praha.  Také odchází Lukáš Kohout 
do Nového Strašecí, kam se přestěhovala jeho rodina. Vzhledem k těmto odchodům bude pro nás do 
nové sezony největším úkolem se přizpůsobit těmto novým podmínkám a snažit se nadále 
pokračovat v nastavené práci s ročníkem 2005. 
 
 
 


