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KRAJSKÝ PŘEBOR SKUPINA „A“ 

 Do přípravy na soutěžní ročník se zapojilo pouze 13 hráčů (Josef Pospíšil, Petr Krejza, Jan 
Krym, Michal Zelenka, Richard Šulc, Martin Kalina, Martin Drbota, Erik Rezek, Zdeněk Řehák, Radek 
Náprstek), tři patřili ještě do kategorie mladšího dorostu (Marek Melen, Miroslav Hrůnek, Lukáš 
Piskač), celkově se tak nízký počet projevil hlavně v úvodu sezóny jako poměrně zásadní problém, 
který se nám částečně podařil vyřešit ve spolupráci s vedením SK Slaný až po 4. soutěžním kole 
doplněním týmu dvěma hráči z SK Kladno (Václav Ryšlink a David Holub). Na jarní část se k týmu 
připojil další hráč (Jan Husnaj) nicméně jiný hráč (Radek Náprstek) ze zdravotních důvodů svoji 
sportovní činnost přerušil. Tým vedl trenér Jiří Doležal a vedoucí týmu František Melen. 

 Krajský přebor hrál tým druhou sezónu po postupu z 1A třídy a oproti loňské sezóně došlo 
v celkové tabulce k posunu ze sedmého místa na místo páté. Ukončenou sezónu lze rozhodně 
hodnotit pozitivně. 

 V průběhu sezóny krajského přeboru skupiny A jsme odehráli 24 zápasů s bilancí 12 výher, 2 
remíz a 10 proher s celkovým pozitivním poměrem branek 61:43 a ziskem 38 bodů což nám vyneslo 
5. místo v konečné tabulce. 

 S tímto výsledkem můžeme být dle mého mého názoru spokojeni. Herní projev týmu byl ve 
většině zápasu dobrý. Snažili jsem se o kombinační hru s důrazem na rychlý a jednoduchý přechod do 
útočné fáze a s následným kvalitním zakončením. 

 Úroveň naší hry se samozřejmě odvíjela i od kvality soupeřů, s týmy z horní části tabulky jsme 
získali pouze jeden bod za domácí remízu se Sedlčany a herní kvalitou a často i nasazením  a 
individuálními výkony jsme zaostávali. S týmy naší úrovně a pod námi v tabulce jsme naopak 
převážně dominovali a dařilo se nám převádět velmi dobrou hru, která se pak odrazila i ve výsledném 
skóre utkání. 

V tréninkovém procesu jsme oproti loňské soutěžní sezóně přidali v týdnu jednu tréninkovou 
jednotku a trénovali tak třikrát týdně plus víkendový zápas což považujeme s ohledem na věkové 
složení týmu, úrovni hrané soutěže a v neposlední řadě i k plnění školních povinností hráčů za 
optimální.   

 Chtěl bych všem hráčům poděkovat za celkově disciplinované chování během všech 
sehraných zápasů (i když pár vyjímek by se v jarní části našlo…) a velmi dobrou účast i aktivitní přístup 
v rámci tréninkovém procesu. Bylo nám potěšením s nimi pracovat, vytvářet pozitivní klima a vše se 
snažit zvládat v pohodě a s lehkým nadhledem. 

 Poděkování patří také výboru SK za podporu naší práce a sekretáři panu Kurillovi za perfektní 
spolupráci.  

 Také bych rád poděkoval členům realizačnímu týmu od mladšího dorostu, se kterým jsme 
aktivně spolupracovali během našich dvojzápasu a v rámci možností, bez snahy hráče přetěžovat, 
využívali hráče ročníku 2000 v prospěch obou týmu.   



 Na závěr bych popřál všem hráčům a také i příznivcům našeho týmu hezké fotbalové 
prázdniny, chuť a sílu na novou sezónu a těm, kteří končí s mládežnickým fotbalem, aby se jim 
přechod do dospělé kopané podařil.       

Trenér:   Jiří Doležal 


