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KRAJSKÝ PŘEBOR SKUPINA „A“ 

 Do přípravy se v létě zapojilo pouze 13 hráčů (Martin Průcha, Miroslav 
Hrůnek, Lukáš Piskač, Petr Danda, Lukáš Danda, Jakub Doležal, Michael 
Džindžichašvili, Vojtěch Lain, Dominik Drbal, Martin Kotěra, Patrik Racek, Patrik 
Kročil a Ondřej Novák ) později se připojil Patrik Žaba a Vojtěch Hora, který se 
zúčastňuje pouze zápasu, trénuje v Roudnici. Tento relativně nízký počet hráčů 
byl celou  podzimní část sezóny značně limitující faktorem vzhledem k častým 
zraněním a onemocněním hráčů. Z tohoto důvodů jsme byli nuceni v  každém 
zápase využít hráče mladšího dorostu, několikrát i v základní sestavě. Tým vedl 
trenér Jiří Doležal a vedoucí týmu Miroslav Pospíšil. 

 V průběhu podzimní části sezóny krajského přeboru skupiny A jsme 
odehráli 14 zápasů s bilancí 6 výher, 1 remíza a 7 proher s celkovým poměrem 
branek 34:46 a ziskem 19 bodů což nám vyneslo 9. místo v tabulce. 

 Tento výsledek jsme nuceni přijmout, hlavně s ohledem na šíři, ale i kvalitu 
současného hráčského kádru. Herní projev týmu byl nevyrovnaný, velmi často 
jsme vlivem individuálních chyb a špatným řešením jednoduchých situací dovolili 
soupeři skórovat. To se pak následně promítlo do průběhu zápasu a má to také 
rozhodující vliv na veliký počet obdržených branek. Jako příslib do budoucna se 
jeví poslední dvě utkání, kde se již našim hráčům dařilo předvádět poměrně 
kvalitní hru, postupovat souboje, bojovat a i herně se vyrovnat kvalitním 
soupeřům. 

 V tréninkovém procesu jsme se zařadili tři tréninkové jednotky týdně a 
snažili se pracovat na odstraňování herních nedostatků a zlepšování kondice, což 
se nám relativně podařilo především u kondiční složky výkonu. I přes toto zlepšení 
byla problematická účast hráčů na trénincích, kde z různých důvodů (doufám, že 
objektivních) často chyběla i půlka týmu….  

 Celkově bych však chtěl všem hráčům poděkovat za disciplinované chování 
během všech sehraných zápasů a za aktivitní přístup v rámci tréninkovém procesu 
a snahu na sobě pracovat a zlepšovat se.   



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

 Také bych rád poděkoval trenérovi od ml. dorostu za vstřícnou spolupráci a 
mladším dorostencům za herní podporu našeho týmu.    

 Přípravu na jarní část soutěže začneme v polovině ledna 2019, máme již 
domluveny dva přípravné zápasy a věřím, že se dokážeme kvalitně a v co nejvyšším 
počtu hráčů připravit na jarní mistrovská utkání.     
  

Trenér:   Jiří Doležal 


