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Přípravu na novou sezónu jsme zahájili, společně s asistentem D. 

Lungerem, ve čtvrtek 31.7. 2014. Do letní přípravy jsme vstoupili s kádrem 

16ti hráčů.  Následně se nám podařilo získat D. Hřiba a J. Říčku z Klobuk a 

P. Matouška z Brandýska na střídavý start. Bohužel, po jejich zaregistrování 

na svazu, jsme zjistili, že v týmu mohou působit na střídavý start pouze tři 

hráči. Tím pádem jsme přišli o J. Husnaje a R. Náprstka z Hrdlíva, kteří takto  

působili v SK Slaný již v minulé sezóně. Tímto se kádr zúžil na 17 hráčů. 

Začátkem září nám oznámil J. Steinbrecher, že se chce naplno věnovat 

atletice, což jsme samozřejmě respektovali. Co nás – trenéry – opravdu 

naštvalo, byl přístup J. Říčky, který se zúčastnil pouze jednoho tréninku a 

jednoho MÚ, a poté nám oznámil, že z časových důvodů s SK končí. Tímto 

jsme se dostali na konečný počet 15ti hráčů. (Z vlastní zkušenosti vím, že 

s počtem 15ti hráčů v kádru se hraje velmi obtížně.) 

Jelikož poslední zápasy jarní sezóny mi ukázaly, že hra nemá systém 

ani řád, věděl jsem, že nás čeká hodně práce. Docela velkým překvapením pro 

mne bylo zjištění, že obrana hrála na klasické „libero“, což  pro nás nebylo 

akceptovatelné. Během letní přípravy jsme sehráli 4 PÚ, v nichž jsme se na 

tyto nedostatky zaměřili. Hráči dostali jasné taktické pokyny, jak se na hřišti 

pohybovat v obranné, přechodové a finální fázi. Bohužel naše pokyny neplnili 

dle našich představ. Hra byla i nadále „rozháraná a kostrbatá“, obrana byla 

nedostatečná a přechodová fáze buď zbrklá, nebo upracovaná. Přestože jsme 

předzápasové přípravě věnovali dost času, i na trénincích jsme s hráči hodně 

mluvili -  upozorňovali je, co od nich chceme a jak se mají na hřišti 

pohybovat - nedařilo se nám to přenášet do zápasu.  



Do MÚ jsme nastupovali s rozpaky, nevěděli jsme, co můžeme od naší 

hry očekávat.  Neznali jsme úroveň ani kvalitu soupeřů. Nakonec jsme první 

čtyři zápasy zvládli výsledkově nad očekávání (12 bodů, 26:7), herně to ale 

stále nebylo ono. Místo, aby nás vysoké výhry povzbudily a motivovaly do 

dalších zápasů,  spíše nám uškodily. Vítězství nám „stoupla do hlavy“, zhoršila 

se tréninková morálka i docházka. To vše se promítlo do nadcházejících dvou 

venkovních zápasů (Hudlice, SK Roztoky), které jsme nezvládli, hlavně díky 

špatnému nasazení a liknavému přístupu hráčů ke hře.   

 Hochům  jsme museli důrazně domluvit a přinutit je k poctivé práci na 

trénincích i v zápasech.  Díky tomu, že se hráči postavili k dané situaci 

čelem, přišla série pěti vítězných utkání.  Tyto zápasy nás uspokojily nejen 

výsledkově, ale hlavně předváděnou hrou.  Hráči konečně pochopili, co od 

nich chceme, zlepšili se  v obranné i přechodové fázi. Co se nám ale stále 

stoprocentně nedařilo, byla finální fáze hry (nevhodný výběr místa 

v šestnáctce, špatný timing, nesprávné vyhodnocení situace, hodně 

neproměněných gólových šancí, aj.).  

V předposledním kole nás čekalo „derby“ v Tuchlovicích, které se jako 

nováček usadily na předních příčkách tabulky. Bylo tedy zřejmé, že nás 

nečeká lehký zápas. Před zápasem jsme hráčům zdůraznili, že když přistoupí 

k utkání tak, jako v předešlých pěti zápasech, není potřeba se ničeho obávat. 

Bohužel jsme do zápasu nastoupili s lehkou trémou, která nám v prvních 30ti 

minutách takříkajíc svazovala nohy a vyústila v  hrubou chybu, z které jsme 

inkasovali gól. Po přestávce se naše hra zlepšila, dokázali jsme otočit skóre, 

ale bohužel po naší druhé hrubé chybě skončil zápas remízou.   

Poslední zápas sezóny jsme vyhráli s rekordním výsledkem 15:0. Po 

podzimu jsme obsadili v tabulce druhé místo s počtem 31 bodů při skóre 

80:13. Nutno podotknout, že v některých zápasech se projevil úzký kádr, a 



tak jsme nemohli na vývoj hry pružně reagovat výměnou hráčů. V zimní 

přestávce bychom proto chtěli, mimo jiné, doplnit tým o nové hráče.  

David Cimrman  


