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 Letní přípravu jsme zahájili začátkem srpna a již od počátku soutěžního ročníku jsme trénovali 
třikrát týdně plus víkendové zápasy což považujeme s ohledem na věkové složení týmu, kvalitě hrané 
soutěže a v neposlední řadě i k plnění školních povinností hráčů za optimální.   

 Do přípravy se zapojilo pouze 13 hráčů z níž tři patří ještě do kategorie mladšího dorostu, 
celkově se tak nízký počet projevil jako poměrně zásadní problém, který se nám částečně podařil 
vyřešit po spolupráci s vedením SK Slaný až po 4. soutěžním kole doplněním týmu dvěma hráči z SK 
Kladno.  

 V přípravném období jsme sehráli v domácím prostředí dva přátelské zápasy s týmy FC Zličín 
a FC Mělník s bilancí jedna prohra, jedna výhra.  

 V průběhu podzimní časti krajského přeboru jsme odehráli 12 zápasů s bilancí 6 výher a 6 
proher  s celkovým poměrem branek 30:22 a ziskem 18 bodů což nám vyneslo 6. místo v konečné 
podzimní tabulce. 

 S tímto výsledkem můžeme být dle mého spokojeni. Herní projev týmu byl v zápasech dobrý, 
v žádném utkání jsme vyloženě nepropadli a nebyl soupeř, který by nás jednoznačně přehrál… snad 
s výjimkou zápasu s Dobříší, který jsme však vlivem obrovské marodky sehráli ve velmi improvizované 
sestavě.  Další utkání, která jsme nezvládli z pozice výsledků, měli podobný scénář a to, že v prvém 
poločase nás soupeř spíše přehrával, vstřelil dvě slepené branky a mi pak v druhém poločase 
doháněli skóre, soupeře zatlačili, vytvářeli si šance a v konečném účtování pokaždé o jednu branku 
prohráli. Ale vždy po bojovném a obětavém výkonu za což patří všem hráčům poděkování. Stejně tak 
za předváděnou hru v zápasech, které pro nás výsledkově dopadly dobře, hráči se prezentovali 
kombinačním fotbalem, se snahou přehrát soupeře, ukázat svoji fotbalovou kvalitu a touhu po 
vítězství.   

 Chtěl bych všem hráčům poděkovat za disciplinované chování během všech sehraných zápasů 
a velmi dobrou účast i aktivitu v rámci tréninkovém procesu. Bylo nám potěšením s nimi pracovat, 
vytvářet pozitivní klima a vše zvládat v pohodě a s lehkým nadhledem. 

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

 Zimní přípravu zahájíme v druhé polovině ledna a budeme se snažit kvalitně připravit na jarní 
část soutěže a také hráče ročníku 1998 na přechod do fotbalu dospělých.  
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