
SK Slaný – mladší přípravka A, ročník 2010 

Hodnocení – jaro 2019, soutěžního ročníku 2018/2019 

    Přípravu na jarní část soutěžního ročníku 2018/2019, jsme zahájili s 9 hráči ročník 
2010. Během zimní tréninkové přípravy se do mužstva připojil jeden hráč z mladší 
přípravky B. Díky podpoře SK Slaný, jsme mohli v zimním období dvakrát týdně 
trénovat v hale BIOS a zúčastnili jsme se několika halových turnajů. Na halovém 
turnaji v Kladně za účasti týmů např. Slavia Praha, Uhelné Sklady, Žižkov, Ústí nad 
Labem … jsme obsadili z deseti účastníků pouze sedmé místo. Následně na turnaji 
v Ruzyni jsme o jednu branku obsadili druhé místo. No a v Unhošti se nám podařilo již 
celý turnaj vyhrát.  

     V jarní části soutěžního ročníku okresního přeboru mladších přípravek jsme byli 
zařazení do nejsilnější skupiny týmů, vítězů jednotlivých skupin z podzimní části 
soutěžního ročníku. V jarní části jsme obsadili druhé místo a to jen s pěti porážkami za 
celou jarní část a kvalifikovali jsme se na finálový turnaj mladších přepravek ve 
Švermově. Ve finálovém klání jsme z osmi účastníků obsadili celkové páté místo. Celý 
finálový turnaj jsme odehráli jen v šesti hráčích, přičemž se nám dva dny před 
finálovým turnajem zranil brankář a tak jsme museli do branky nasadit hráče z pole. 
Celou jarní část jsme dokončili jen s osmi hráči. 

     V jarní části jsme trénovali dvakrát týdně jednou na umělce a jednou na hlavním 
hřišti. V rámci tréninků jsme se zaměřili především na zpracování míče, rozehrávku 
s cílem tvořit hru a ne jen nakopávat míč k soupeřově brance. Průměrná účast na 
trénincích byla šest hráčů a to je velice málo. I přes tyto problémy se nám podařilo 
v jarní části soutěžního ročníku dosáhnout dobrých výsledků a vybojovat celkové páté 
místo v okresním přeboru mladších přípravek. 

     Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům za snahu předvést co nejlepší výkon a 
za obětavost při soutěžních utkáních. Dále rodičům za pomoc při soutěžních utkáních 
a jejich fanouškovskou podporu celého týmu v utkáních. 

     Poslední dík patří i vedení SK Slaný za vytvoření odpovídacích podmínek pro 
trénink hráčů mladší přípravky na hlavním travnatém hřišti. 
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