
Letní soustředění starších žáků  05.–11. srpna 2017 - Heřmanice 
 

     V sobotu 5.8. jsme v 9:00 vyrazili od Slánského hřiště do Heřmanic. Navigace nás vedla neomylně do Heřmanic, bohužel 

do jiných. Že jsou Heřmanice u Liberce, byla informace neúplná. Jedny jsou od Liberce vlevo, druhé vpravo. Že jsme netrefili 

ty správné, jsme se tedy dozvěděli, až když jsme hledali hřiště v těch špatných. Ještě, že to bylo od sebe jen 30kilometrů a tak 

Rony nebyl lynčován. Slova „být tady Bohouš Holub, tak se nám to nestalo“ se zdála logická. Ale jen do té chvíle, než Bohouš 

přijel za námi odpoledne s tím, že byl taky v těch špatných a nebýt zátarasů na hranicích, přejel by až do Polska.  

Účast - hráči – ročník 02 – Hurt, Baruzzi 

ročník 03 – Marek, Koula, Říčka, Holub M., Holub T., Pospíšil, Tomec, Zrcek, Fiška, Peštál, Liszok, Vyskočil, Matoušek 

ročník 04 – Ševčík, Steinbrecher 

trenéři – Rony, Aleš, Pavel, Dominik, Petr 

 

SOBOTA - trénink jsme začali hned sobotní odpoledne na velmi pěkně připraveném hřišti. Po tréninku šli kluci do bazénu. 

 

NEDĚLE - začali jsme rozcvičkou, dopoledním a odpoledním tréninkem. Po večeři měli hráči taktický trénink v kabině.  

 

PONDĚLÍ – dopolední trénink byl trochu delší, odpoledne jsme hráli první přípravné utkání se S.Hradištko, který byl taktéž 

s námi na soustředění: 

SK Slaný – Sokol Hradišťko 2 : 3   (1:1, 0:2, 1:0)  

Sestava: všichni 

Branky: Ševčík, Marek  

Asist: M.Holub, Koula 
    V utkání mužstvo podalo velmi slabý výkon. Po zápase šli kluci do bazénu. 

 

ÚTERÝ – po ranní Alešově rozcvičce jsme měli dopolední běžecký trénink, po obědě trénink na UMT a v 17:30 jsme 

nastoupili ke druhému přát.utkání proti Chrastavě. Ta přijela s polovinou dorostenců. 

SK Slaný – Chrastava 5 : 4      (2:3, 1:1, 2:0) 

Sestava: všichni 

Branky – Marek 2, Hurt, Koula, Ševčík 

Asistence – 2x Ševčík, 2x Hurt, (Baruzzi – Říčka – Koula – skvělá kombinace na jeden dotyk…) 
Výborný výkon proti silnému soupeři. Hráči hráli v podstatě až na hranici vyčerpání, přesto v poslední třetině dokázali utkání 

otočit ve svůj prospěch.  

 

STŘEDA – opět znova, rozcvička, dopolední trénink, odpolední trénink a večer taktický trénink na UMT.  

 

ČTVRTEK – poslední tréninkový den. Rozcvička, dopolední trénink, odpoledne na UMT, v 17:30 zápas: 

SK Slaný – Hrádek 7 : 7     (2:2,2:2,3:3) 

Sestava: všichni 

Branky – Marek 3, Koula 2, Peštál, Hurt 

Asistence – Hurt 2, Říčka, Marek, Koula. 
Unavený výkon proti slabšímu soupeři. V závěru utkání jsme už prohrávali 4:7, ale finiš byl náš a stačili jsme vyrovnat. 

 

PÁTEK – poslední rozcvička, snídaně a při nasedání do autobusu se spustil liják. Lépe jsme si počasí načasovat nemohli. 

 

Poděkování: 
velký dík manželům Tomcovým za sponzorské zajištění dopravy do Heřmanic a zpět. Ubytování bylo perfektní stejně jako 

strava a pitný režim. Bylo o nás velmi dobře postaráno. 

Dovětek: docela jsem byl zklamán mluvou hráčů mezi sebou a hlavně chováním. Asi více rodičů by se divilo, jak se jejich 

slušně vychovaný syn chová ve společnosti vrstevníků. To co se linulo z oken pokojů, když jsme seděli před penziónem, to by 

se červenal i dlaždič!!! 

 

           za trenéry Rony Tauš 


