
SK Slaný – mladší přípravka, ročník 2009 a 2010 

 

Hodnocení jarní části soutěžního ročníku 2017 - 2018 

 

     Pro jarní část jsme byli nalosováni do skupiny B, kde jsme utkali s hráči SK Kladno A, Slavoj 
Kladno, SK Lhota B, SK Zákolany a SK Hřebeč.  Vstup do jarní části soutěžního ročníku 2017 – 
2018 mladších přípravek se nám moc nezdařil. První kolo, které se odehrálo na domácím 
hřišti, skončilo dvěma porážkami. Nepodařilo se nám vůbec zvládnout přechod z haly na 
travnatý povrch. Celkově se nám nedařilo v obraně a dostávali jsme laciné branky. I další kola 
nás pronásledovala špatná hra v obraně a slabá hra v útoku. Tréninky jsme proto zaměřili na 
souhru v obraně a rozehrávání míčů z postu brankáře. Zlepšení se projevilo až v posledních 
kolech, kdy se nám podařilo porazit silné soupeře SK Kladno, Slavoj Kladno a SK Zákolany. 
Celkové jsme obsadili nelichotivé poslední místo ve skupině B. 

     Zimní přípravu jsme absolvovali v tělocvičně na ZŠ Háje a několik posledních tréninků 
v hale BIOS. Účast na trénincích byla velmi dobrá. Tréninky byly zaměřeny především na 
zpracování míče a jeho přihrání. Během zimní přestávky jsme se zúčastnili několika halových 
turnajů především v Unhošti a Novém Strašecí. 

     Pro nadcházející soutěžní ročník 2018 – 2019 musíme zaměřit trénink především na 
travnatém povrchu a to zlepšením rozehrávky v obraně a přechod do útočné fáze. Se snahou 
o kombinační hru a uvolňováním se do volného prostoru. Z tohoto důvodu bych chtěl 
přesunout tréninky z „umělky“ na travnatou plochu buď na hlavním hřišti, nebo na 
atletickém stadionu. Hráčský kádr asi zůstane stejný, osmnáct hráčů z toho ročník 2010 
devět. 

     Rozloučení se sezonou 2017 – 2018 proběhne dopoledne 24. 6. 2018 turnajem 
v Zákolanech a pak společnou rozlučkou a vyhodnocením sezony od 15,00 hodin na hlavním 
hřišti SK Slaný. 

I přes výsledkově nepodařené jaro hodnotím celou sezónu 2017  - 2018 poměrně kladně, 
vzhledem k účasti na trénincích i na soutěžních utkáních hlavně v domácím prostředí. Stále je 
na čem pracovat a co zlepšovat. Takže přeji mladým hráčům hezké prožití prázdnin a hlavně 
aby si užili volno a to i s fotbalovým míčem. Jedině trénink dělá z učedníka mistra. Ještě bych 
chtěl poděkovat rodičům za aktivní podporu při soutěžních utkání a výboru SK Slaný za 
vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj mládežnické kategorie mladší přípravka. 
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