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 Naše mužstvo momentálně čítá 18 hráčů (13 hráčů ročníku 2011, 4 hráči r. 2010 a 1 
hráč r. 2012). Realizační tým tvoří trenéři Karel Dvořák ml., Marek Tauš, Karel Dvořák st., 
vedoucí mužstva Tomáš Soukup a p. Kateřina Schulzová, která se nám stará o finance. V 
průběhu podzimu ukončil svoji činnost asistent trenéra p. Luboš Zima, kterému bych chtěl 
poděkovat za působení v našem týmu. 

 
 Venkovní tréninky během podzimní části probíhali 3x týdně, po přesunu do 
tělocvičen jsme z důvodu velké obsazenosti tělocvičen přešli na dva tréninky týdně, plus 
nedělní dobrovolný trénink na umělé trávě. 

 
 Naše podzimní sezona započala poslední srpnový týden, kdy jsme se zúčastnili turnaje, na 
který jsme byli pozváni naším pokořitelem v Mini Cupu Petřínem Plzeň. V konkurenci 20 
mužstev jsme v Plzni po výhře v semifinále nad Slavií Praha vrátili ve finále porážku 
domácímu Petřínu Plzeň a odvezli si pohár pro vítěze. 

 
 Poprvé jsme též začali hrát pravidelnou okresní soutěž, kde jsme v podzimní části 
převážně proti o rok starším dětem odehráli poměrně vyrovnané zápasy se střídavými 
úspěchy. 

 
 V rámci oslav výročí založení České republiky jsme se též zúčastnili halového turnaje 
pořádaného akademií FK Příbram, kde jsme se střetli poprvé se zahraničním soupeřem, 
mužstvem Interu Bratislava. Po čtyřech prohrách, dvou výhrách a jedné remíze s domácím 
mužstvem jsme brali pro nás netradiční konečné 7. místo. 

 
Momentálně jsme na začátku halové sezony, která bude vyplněna několika turnaji. Předběžně 
jsme přihlášeni na 5 turnajů – tři turnaje se odehrají v Mělníku, jeden v Lounech a Neratovicích. 

 
 Naší prioritou pro jarní fázi mimo okresní soutěž, bude nový projekt, který 
vymysleli a zrealizovali kolegové z Neratovic a Benešova a který nazvali Středočeská 
miniliga. Soutěže určené pro hráče ročníku 2011 se zúčastní 12 týmů ze středočeských 
měst, které budou rozděleny do 4 skupin, kdy se na jednotlivých turnajích bude utkávat 
každá skupina s každou. Jeden z turnajů za účasti týmů z Berouna, Kolína, Mělníka, 
Nymburka, Sedlčan budeme pořádat ve Slaném dne 18.5.2019. 

 
Za trenérský tým SK Slaný U8 
Karel Dvořák ml. 


