
Mladší přípravka "B"- SK Slaný U8 
Stručné zhodnocení jarní části sezony SR 2018/19 

 
 Naše mužstvo momentálně čítá 16 hráčů. Realizační tým tvoří trenéři Karel Dvořák 
ml., Karel Dvořák st., vedoucí mužstva Tomáš Soukup a p. Lucka Hunalová, která se nám 
nově stará o finance. V průběhu jara ukončil svoji činnost asistent trenéra p. Marek Tauš a 
jeho syn Štěpán, kterým přejeme v novém působišti hodně sportovních úspěchů. Halové 
tréninky během zimní sezony probíhali 2 x týdně v tělocvičně na zimním stadionu, po přesunu 
na venkovní hřiště jsme začali trénovat 3 x týdně. V jarní části okresní soutěže jsme se 
s ohledem na kvalitu soupeřů snažili dát příležitost všem dětem. Hlavním bodem našeho 
zájmu však je především nový projekt nazvaný Středočeská miniliga. Soutěže určené pro 
hráče ročníku 2011 se zúčastnilo 11 týmů ze středočeských měst a 1 tým z Prahy (Bohemians 
Praha), se kterými jsme se utkali během 4 jarních turnajů. V našem prvním domácím 
turnajovém vystoupení v rámci miniligy jsme nestačili pouze na Tatran Sedlčany a skončili 
tak na domácí půdě na druhém místě. V součtu turnajových umístění jsme obsadili v naší 
skupině první místo, což nám zajistilo na finálovém turnaji v Benešově účast ve finále A, kde 
jsme skončili čtvrtí. Vítězem se stal tým FK Příbram. Jelikož se tento projekt setkal s kladným 
ohlasem jak u nás, tak u ostatních týmů, bude příští sezonu pokračovat s rozšířeným počtem 
účastníků na 15 (noví účastníci Zenit Čáslav, ABC Braník a Roztoky). Mimo účasti v okresní 
soutěži a minilize jsme se odehráli v průběhu jara několik turnajů (např. Koloděje - 2. 
místo/6.týmů za Viktorií Plzeň U8, Jinočany -  3. místo/12 týmů za Slavií U7 a SK Kladno 
U8). Nakonec sezony máme naplánován 5denní červencový minikemp na Červené stráni v 
Mšeckých Žehrovicích. 
 Prioritou pro příští sezonu je především další celkový rozvoj fotbalových dovedností 
našich svěřenců, k čemuž snad přispěje účast v minilize Středočeského kraje a dále pak 
v rámci možností snaha o rozšíření stávajícího kádru o další malé fotbalisty.   
  
Za trenérský tým SK Slaný U8 
Karel Dvořák ml.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


