
 

Stručné zhodnocení jarní části sezony 2017/2018  - SK Slaný U7  

 

    Naše mužstvo momentálně čítá 20 hráčů (16 hráčů ročníku 2011, 3 hráči r. 2010 a 1 hráč r. 

2012). Realizační tým tvoří trenéři Karel Dvořák ml., Marek Tauš, Karel Dvořák st., Luboš 

Zima a p. Kateřina Schulzová, která se nám stará o finance.  

    Halovou sezonu jsme vyplnili účastí na několika turnajích. Postupně jsme zvítězili na 

turnajích v Mělníku, Mostě, Odolene Vodě a opět v Mělníku.  Na umělé trávě ve Zbuzanech 

jsme obsadili druhé místo a v Říčanech na Umbro cupu místo třetí za oběma týmy Sparty Praha, 

když jsme v semifinále podlehli Spartě až v penaltovém rozstřelu. 

    Jelikož naše mužstvo ještě nehraje pravidelnou soutěž, navázalo v jarní části sezony na 

podzimní účast v turnajích ze série MINI CUPu, na kterých se utkávají děti ročníku r. 2011. 

Těchto turnajů pořádaných v areálu ČAFC Praha se zúčastnilo celkem 38 týmů z Prahy, 

Plzeňského a Středočeského kraje, včetně týmů Slavie Praha, Dukly Praha, Viktorie Plzeň, 

apod. I když v této kategorii není výsledek to nejdůležitější, po podzimní části jsme se umístili 

na druhém místě za týmem SK Slavia Praha. 

 

Do turnajových klání Mini Cupu jsme zapojili 11 našich svěřenců, přičemž Štěpán a David se 

zúčastnili všech turnajů, Kája, Maty Soukup, Tomáš a Matěj Herink odehráli tři turnaje, 

Matyáš Zůza, Jakub Nechanický a Míša Vorlíček turnaje dva a Matěj Čermák s Kubou 

Kubenkou jeden turnaj.  

   Celkem jsme odehráli během čtyř setkání 21 zápasů, v nichž jsme získali 41 bodů za 13 

vítězství a 2 remízy a skórem 66:35.  V šesti případech jsme odešli poraženi.  

  O vítězi celé série turnajů se rozhodovalo až v závěrečném turnaji, kdy jsme narazili na 

nejlepší týmy v pořadí celé série turnajů (Viktorii Plzeň, Petřín Plzeň, Polaban Nymburk, FK 

Benešov a ČAFC Praha). Po těsné porážce od našeho konkurenta v boji o celkové první místo 

Petřínu Plzeň (3:2) jsme prohráli s Viktorkou Plzeň. Poté jsme remizovali s FK Benešov a 

zvítězili v posledních dvou utkáních s ČAFC Praha a Polabanem Nymburk. Bohužel pro nás 

suverénní Petřín Plzeň všechna svá utkání vyhrál a odsunul nás v celkovém pořadí série Mini 

Cupu na druhé místo. Když finálový turnaj Mini Cupu v Kolodějích, který měl být pro hráče 

jakousi odměnou, přerušila bouřka, alespoň nás potěšilo vítězství našeho mužstva 

v dovednostních soutěžích…. 

 

   Před sezonou 2018/2019 nás o prázdninách čeká krátké soustředění v Mšeckých Žehrovicích 

a poté na konci srpna kvalitně obsazený turnaj v Plzni.  V podzimní části sezony máme v plánu 

navýšit týdenní tréninkový plán o jednu tréninkovou jednotku a dále mimo účasti v okresní 

soutěži mladších přípravek především účast na kvalitně obsazených turnajích, kde je i za cenu 

většího cestování, možnost srovnávat se se špičkovými týmy naší věkové kategorie. 

  

Za trenérský tým  

Karel Dvořák ml.  


