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 Zhruba v polovině srpna jsme začali s tréninky, kdy jsme se nescházeli 
zrovna v hojném počtu a to z důvodu letních prázdnin. Hráči, kteří této 
možnosti využili, vstoupili do začátku sezóny o něco lépe než ostatní. Oficiálně 
jsme začali trénovat, až od září. My trenéři jsme chtěli zvýšit naší úroveň a 
proto jsme hned v úvodu sezóny absolvovali kurz Coerver coaching 1. Ten nám 
následně pomohl do budoucna v naší práci a zvedl tak kvalitu našich 
tréninkových jednotek. Ty se tak pro naše hráče staly atraktivnější, ale hlavně 
zábavnější. 

 Jako přípravu jsme pojali letní turnaj ve Zlonicích, kde si kluci mohli 
vyzkoušet hru proti mladším žákům a i když byli přetlačeni silou, tak v technické 
hře všechny převyšovali. 

  Po té následoval Okresní přebor. Oficiálně jsme vystupovali jako SK Slaný 
B a do skupiny F, nám byly nalosovány týmy : TJ Unhošť B, SK Kročehlavy B a FK 
Žižice. V této skupině jsme předváděli nejpohlednější fotbal plný kombinace, 
krásných přihrávek a akcí. Bohužel, ne vždy se tento způsob hry setkal s 
dobrými výsledky a většinou z něho pramenily chyby které soupeři trestali. 
Spoustu branek jsme inkasovali po střelách z půlky, nebo když nás starší a 
fyzicky zdatnější borci přetlačili silou. Toto nás však ani v konečném součtu 
výsledků nemuselo vůbec mrzet. Díky nejlepšímu skóre a největšímu počtu 
nastřílených branek  (159 ) jsme se umístili na prvním místě. Náš největší 
nedostatek je však v osobních soubojích, kde většinou propadáme, nebo 
ustupujeme. Zde budeme naše borce zocelovat a pracovat na jejich zlepšení.  

 Podzim se mi hodnotí velmi dobře a musím napsat, že tento tým má před 
sebou dobrou budoucnost. Pokud se nám podaří kluky udržet pohromadě a 
budeme i nadále pracovat, tak jako doposud, máme se určitě na co těšit.  

 

Vedoucí týmu, trenér 

Milan Lukeš      


