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Máme za sebou polovinu soutěžního roku a myslím, že můžeme být spokojeni. 
Umístění ve středu tabulky je opravdu pěkné a upřímně, asi nikdo z realizačního týmu 
mladšího dorostu podobný výsledek nečekal. Do soutěže jsme nevstupovali s žádnou ambicí, 
nicméně po zhodnocení podzimní části můžeme říci, že ztráta pěti bodu na třetí „flek“, je 
velice příjemnou skutečností.  

Po letech se do Slaného vrátila soutěž Krajského přeboru dorostu, která znamená 
kvalitativní posun v soutěži a to především v parametrech hry. Fotbal je rozhodně rychlejší, 
technicky a takticky náročnější a o mnoho tvrdší. Přestože máme velice mladý tým, nejsou 
pro nás tyto zvýšené nároky výraznou překážkou a naopak jsme rádi, že můžeme uplatnit 
vše, na co jsme v přípravě zaměřili. Současný tým mladšího dorostu nyní tvoří, z větší části, 
starší žáci, kteří dokazují, že mají na to, aby si zahráli i s o dva roky staršími borci. To je určitě 
veliké pozitivum i pro další budoucnost dorostu. 

V posledním roce posílili náš tým hráči z nižších soutěží, kteří doplnili mužstvo 
početně a zajistili tak nejen dostatečný počet hráčů pro soutěž, ale vytvořili i zdravé 
konkurenční prostředí. Je pouze smutné, že fotbalové dovednosti mnohých příchozích borců 
jsou poznamenány nízkou kvalitou připravenosti ze svých mateřských klubů (především 
v práci s míčem, kondici a také v taktických dovednostech). Tento stav nás trochu brzdí a my 
se musíme neustále vracet k základům fotbalu a připravovat „fotbalový rychlokurz“, 
abychom co nejefektivněji zvládli přípravu. Radost nám dělají především ti borci, kteří si 
během intenzivní přípravy dokázali opravdu máknout a posunuli se o obrovský kus dopředu. 
Ostatní budou muset ještě přidat, abychom byli do jarních bojů připraveni. Pozitivem je 
skutečnost, že máme po hubených letech k dispozici dostatečně široký hráčský kádr, který 
má bezesporu výrazný potenciál. 
 
Mužstvo: Početní stav hráčů mužstva se ustálil na cca 20 hráčích, z toho jsou 2 kvalitní 
gólmani, což je dobrou zprávou pro další období. Dobrou zprávou je i to, že máme nyní 
dostatek hráčů na všechny herní posty a můžeme tak skutečně pracovat koncepčně a být 
v přípravě cílenější. 
 
Kádr - kmenový hráči: Pospíšil, Drbota, Džindžichašvili, Šebek, Klier, Veselý, Novák O., 
Doležal, Cimrman, Suchý, Drbal, Novák V., Vaktor, Ostafiyčuk, Duong 
         - střídavý start: Žaba, Danda L., Danda P., Pinc 
Během podzimní části odešli z našeho týmu hráči Adamus, Lain (ukončili činnost) a Melen 
(přesunut do staršího dorostu).  
Do podzimních utkání zasáhli i hráči zařazení do týmu staršího dorostu (věkově hráči 
mladšího dorostu): Rezek, Krejza, Řehák, Hrunek, Piskač, Kalina 
  
Příprava: Z pohledu přípravy jsou tréninky na odpovídající úrovni, se zaměřením na týmovou 
práci a zvládnutí základních obranných a útočných situací, standardních situací a řešení 
situací v herních trojúhelnících. Individuální podpora hráčů je řešena cíleným tréninkem, 
odbornou pomocí a radou, případně názornou ukázkou, jak určitý problém nebo situaci řešit.  
 



Co se nepovedlo: Jako jednoznačně nešťastné považuji rozdělení útočné dvojice Melen, 
Žaba. Tato dvojice hráčů byla cíleně připravována jako útočný tandem, který měl vynikající 
úroveň a výsledky. Po rozdělení této dvojice pak každý z hráčů hledá své „místo na slunci“ a 
oběma tento rozchod neprospěl (prostě někdo udělal špatné rozhodnutí). Dalším 
nedostatkem, který stojí za to zmínit, je gólová produktivita, kdy jsme nedokázali proměnit 
obrovské množství vypracovaných šancí. Další slabé místo spatřuji ve zbytečném respektu ze 
soupeřů, zejména v některých utkáních, kdy jsme dali soupeřům zbytečně příliš mnoho 
prostoru. Na všech nedostatcích určitě zapracujeme a budeme je chtít do jarní části soutěže 
odstranit.   
 
Tréninky: tréninková morálka je velice dobrá a oproti předchozím rokům nemáme 
s docházkou žádné problémy.  
 
Zimní příprava: zimní příprava bude probíhat v domácím prostředí a to pokračováním 
tréninkové přípravy na UMT a v plánovaných přípravných utkáních. Na dotaz, proč stále 
trénujme v plném tempu, snad jen tolik: Jeden trénink týdně nic neřeší, dva jsou pouze 
udržovací, tři tréninky rozvíjí a teprve čtyři tréninky týdně vedou hráče k výrazně lepší 
připravenosti (čtvrtý trénink nahrazujeme individuální přípravou a kompenzačním cvičením).  
Protože máme pořád co zlepšovat, pokračujeme v běžném tréninkovém modelu, tzn. 3 x 
týdně + individuál.  
 
Materiál a vybavení: z vlastních zdrojů mladšího dorostu byly nakoupeny dvě sady dresů, 
trika pod dresy, zápasové a tréninkové míče, vybavení do lékárny, tréninkové pomůcky a 
další drobné sportovní vybavení pro hráče a trénink. Samozřejmě platí, že budeme muset 
ještě některé vybavení doplnit. Po novém roce chystáme nákup souprav pro hráče. 
 
Závěr: Našim cílem není hon za výsledky, protože pro nás nejsou až tak podstatné. Nicméně, 
zvedli jsme hozenou rukavici v soutěži, a pokud to bude jen trochu možné, budeme se snažit, 
abychom v soutěži uspěli. Prioritou ale zůstává ochránit mladé hráče před zraněním 
v těžkých utkáních a zajisti kvalitní přípravu pro příští soutěžní rok.  
 
 
Realizační tým 


