
STARŠÍ PŘÍPRAVKA  SK SLANÝ 

Hodnocení podzimní 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. 

 

 Poté, co byl zrušen ročník 2004 a přesto byl přihlášen do soutěže okresního přeboru, jsme 

byli nuceni hrát současně dvě skupiny této soutěže. Pro naše hráče a zároveň pro jejich rodiče se 

jednalo o časově velmi náročnou část podzimní sezóny, kdy jsme byli někdy nuceni, na úkor 

vložených mistrovských utkání, rušit tréninky a nepřihlašovat víkendové turnaje. Vše jsme společnými 

silami zvládli, je potřeba poděkovat v první řadě rodičům a samozřejmě také Martinu Kapustovi, 

šéftrenérovi mladší přípravky, s nímž jsme spolupracovali velmi aktivně na uskutečňování utkání, 

která se díky naší dvojí účasti v okresním přeboru konala souběžně. 

 

 Vzhledem k tomu, že naši hráči přecházeli z mladší přípravky do přípravky starší, to znamená 

větší rozměry hřiště, větší počet hráčů v poli, větší velikost míče a další změny s tím spojené, jsme si 

jako nejzásadnější cíl stanovili zvládnout tento přesun s co nejmenšími problémy. 

Především proto, že v loňské sezóně už jsem několik zápasů v rozložení 5+1 odehráli a byl to pro naše 

hráče velký problém.  

 Tento cíl se nám úspěšně podařilo splnit, všechna mistrovská utkání, až na jedno, jsme 

zvítězili. Naši hráči podávali vyrovnané výkony, spojené se zkvalitňováním naší hry a fotbalových 

dovedností.  Všechny hráče výše uvedené soupisky se snažíme pravidelně zapojovat do hry a daří se 

nám to. Vzhledem k tomu, že u některých hráčů došlo k viditelnému zlepšení, je možno konstatovat, 

že máme soupisku, v níž je možno využít jakéhokoli hráče kdekoli v poli. Střelba branek je 

rovnoměrně rozdělena na téměř všechny hráče kádru, brankářská dvojice je kvalitní a na oba se 

můžeme vždy spolehnout.  

 

 Síla našeho týmu je především v tom, že hráči spolu hrají již několikátou sezónu, mají spolu 

velmi dobré, kamarádské vztahy, podpořeny tím, že se potkávají i ve škole. Zároveň máme velmi 

dobrou a pohodovou partu rodičů, jejichž podpora je pro hráče v tomto věku velmi důležitá. To vše 

dohromady vytváří kolem našeho týmu příjemnou atmosféru, která je také určitě i základem pro naše 

dobré výsledky. 

 

 Co se týče našich cílů do další části sezóny, našimi nedostatky jsou stále ještě práce 

s balónem a hraní oběma nohama.  

 

Vedení týmu 

 


