Hodnocení soutěžního ročníku 2017-2018
SK Slaný - Muži „A“
Je za námi druhý rok působení slánského áčka v krajském přeboru. Stejně jako
v loňské sezóně jsme nakonec skončili na desátém místě. Oproti loňským 39 bodům jsme
jich letos získali 40. Letos jsme však povětšinu celého ročníku pobývali v klidných vodách
středu startovního pole, zatímco vloni jsme pár kol před koncem soutěže byli namočeni
v pásmu možného sestupu. Naše letošní bilance je 11 výher, 5 remíz ( z toho 2x úspěch
v penaltovém rozstřelu) a 14 porážek. Jarní část byla pro naše barvy bodově úspěšnější,
než část podzimní, neboť jsme získali za sedm výher 21 bodů. Celkové skóre je pasivní
49 : 52. Suverénním králem střelců je Josef Galbavý se 14 jarními trefami ( na podzim
8), na druhém místě je Jakub Hořejší s 5 brankami ( podzim 4). Na jaře se ještě dvakrát
podařilo skórovat trojici Ahmed, Hartman a Žahour a další tři borci se trefili jedenkrát
– Vimr, Tikovský a Hansl. Tuchlovický Tirol se pak trefil do vlastní sítě a tak se
dopočítáme 29 jarních gólů, při 30 obdržených. Kompletní jaro odehrál pouze jediný
hráč – brankář Sedlák. Ve všech patnácti zápasech pak na hřiště vyběhli ještě Hansl,
Maroušek, Galbavý a Volgner. Jedenkrát chyběl Vimr a také Stožický, který však často
šel na hřiště z lavičky náhradníků. Na jaře naši hráči viděli v ruce rozhodčího žlutou
kartu celkem 21x a Tikovský přidal kartu červenou, za kterou bude pykat ještě dva
zápasy v příští sezóně. V jarní části se divákům představilo celkem 20 hráčů. Nigerijce
Ahmeda Umara již v našem dresu neuvidíme, neboť skončilo jeho angažmá. Po ročním
působení se vrací domů do Nového Strašecí také Marek Hartman, který ve středu pole
odvedl spoustu dobré práce, za což mu patří dík. Na lavičce již nebudeme vídat Martina
Nového, který ukončil své působení v roli asistenta trenéra. V posledním utkání naskočil
do hry šestnáctiletý dorostenec Lukáš Danda a odbyl si tak svoji premiéru v krajském
přeboru dospělých. Zmiňme se v závěru také o našich soupeřích v „kraji“. Naprázdno
jsme vyšli v dvojutkáních doma- venku se Lhotou, Berounem a také Poříčany. Naproti
tomu na nás si bodově ani „neškrtli“ Semice a Rejšice (obě mužstva padají o třídu níže) a
také Nové Strašecí.
Letní příprava pod vedením trenéra Jiřího Pazdery a jeho nového asistenta (?) začíná
12.července a mistrovské zápasy pak o měsíc později. Ve Slaném očekáváme příchod
posil. Jedná se jednak o zkušené hráče a také o hráče, kteří dosud hráli ve vyšších
soutěžích. Všem hráčům, funkcionářům a příznivcům přeji krásné léto a vydařenou
dovolenou. Spolu se pak těšme na start nového ročníku.
Vedoucí mužstva

