Stručné zhodnocení podzimní sezony SK Slaný U7
Naše mužstvo po letním přesunu drtivé většiny hráčů ročníku 2010 do týmu ml. přípravky p.
Janáče momentálně čítá 21 hráčů (17 hráčů ročníku 2011, 3 hráči r. 2010 a 1 hráč r. 2012).
Realizační tým tvoří trenéři Karel Dvořák ml., Marek Tauš, Karel Dvořák st., Luboš Zima a p.
Kateřina Schulzová, která se nám stará o finance.
Tréninky prozatím probíhají 2 x týdně, nicméně po dohodě realizačního týmu s rodiči bude
od Nového roku přidána jedna dobrovolná tréninková jednotka navíc.
Jelikož naše mužstvo ještě nehraje pravidelnou soutěž, v podzimní části právě probíhající
sezony jsme se zúčastnili turnajů ze série MINI CUPu, na kterých se utkávají děti stejného
ročníku – r. 2011. Těchto turnajů pořádaných v areálu ČAFC Praha se během čtyř setkání
zúčastnilo celkem 31 týmů z Prahy, Plzeňského a Středočeského kraje, včetně týmů Slavie
Praha, Dukly Praha, Viktorie Plzeň, apod.
Turnajových klání se zúčastnilo postupně 10 našich svěřenců. Celkem jsme odehráli během
čtyř sobotních turnajů 23 zápasů, v nichž jsme získali 50 bodů za 16 vítězství a 2 remízy s
celkovým skórem 87:38. V pěti případech jsme odešli poraženi. I když v této kategorii není
výsledek to nejdůležitější, z celkového počtu 31 týmů jsme po podzimní části na celkově
druhém místě za týmem SK Slavia Praha.
Naším nejlepším turnajovým střelcem se stal Štěpán Tauš s 33 góly před Kájou Dvořákem
se 17 góly. Dalšími střelci byli Šimon Hamza s 10 góly, Maty Soukup a Tomáš Uzel s 8 góly,
Matěj Čermák s 5 góly, Matyáš Zůza a Matěj Herink s 2 góly.
Dále jsme v průběhu podzimu sehráli přátelské zápasy s FA Bohemians Praha - Velvary a
SK Kladno, do kterých jsme se snažili zapojit všechny děti.
Momentálně jsme na začátku halové sezony, která bude vyplněna několika turnaji. Předběžně
jsme přihlášeni na 5 turnajů - 16.12.2017 – Mělník, 13.1.2018 – Říčany, 20.1.2018 – Most,
4.2.2018 – Zbuzany, 3.3.2018 – Odolena Voda. Poté nás čeká již jarní fáze turnajů Mini Cup
čítající 5 setkání včetně jejího finále.
Naší prioritou pro jarní fázi je mimo jiné výkonostně posunout především ty děti, které jsou
s námi krátce a v návaznosti na to zapojit kluky do přátelských utkání a turnajů.

Za trenérský tým SK Slaný U7
Karel Dvořák ml.

