makazín

SK KAZÍN

A mužstvo: Kazín – Červený Újezd
22.8.2015 17.00
B mužstvo: Velké Přílepy B - Kazín B
23.8.2015 17.00

Ohlédnutí za loňskou sezonou

V loňské sezoně skončil náš A-tým na konečném pátém místě, když se před něj v
posledním kole dostal tým Dobrovíze. Jako už poněkolikáté nám tedy unikla
takzvaná první trojka, ve které se každou sezonu snažíme po závěrečném kole být.
Bohužel naše áčko nezvládlo poslední duel na půdě Mníšku pod Brdy, kde ač se
Kazínu utkání vyvíjelo slibně a brzy vedl, po dalších zmařených šancích začal
chybovat v obraně a byl za to trestán. I pár velice sporných verdiktů sudího připravilo
Kazín minimálně o dva vstřelené góly. Se sezonou se tedy áčko loučilo prohrou 3:5.
Naše béčko oproti tomu v posledním kole ročníku 2014/2015 mělo jedinou starost.
Vítězstvím potvrdit roli lídra a uhájit první příčku. Po výhře 6:2 na půdě Nučic se mu
to podařilo a zaznamenalo tak mimořádný úspěch, který po předchozích letech, kdy
naše béčko okupovalo spíše spodní až nejspodnější místa tabulky, musel být pro
leckoho minimálně překvapením.
Dorost v loňském roce také válel. Jelikož mládežnická základna Kazína a
sousedních Černošic nedokázala dát dohromady dva týmy, došlo ke sloučení a pod
názvem SK Kazín/Černošice se z tohoto městského mixu vyklubal vítěz Okresního
přeboru v sezoně 2014/2015. V posledním utkání náš dorostenecký mančaft na
domácím hřišti v Černošicích zvítězil 5:2 nad týmem Vrané/Zvole, a vítězně tak
potvrdil první příčku. Jelikož vítězové dospěli a věkem několik z nich opustilo
kategorii dorostu, pro příští rok se z tohoto týmu vytvoří nový tým SK Černošice
(doplněný o původní černošické hráče) a na Kazíně zůstane osiřelý zástupce
mokropeského týmu Martin Strnad. Klukům, ze kterých se nyní stanou naši protivníci,
přejeme mnoho úspěchů a děkujeme jim za přínos, kterým v minulé sezoně pro
Kazín bezesporu byli.

Po skončení sezony naše mužstva dlouho nezahálela a zhruba po dvou týdnech
zahájila letní přípravu, kdy byl důraz kladen především na fyzickou připravenost. Pod
vedením našich spoluhráčů, kteří asi jako jediní mají nějaké ponětí o správné fyzické
přípravě, Adama Ptáčka a Marka Podmolíka, jsme kopačky nechali odpočívat v
zasmrádlých taškách a na scénu přišly běžecké boty. Několik týdnů dřiny snad bude
v nové sezoně někde znát. V ideálním případě by naše béčko obhajovalo loňské
umístění a áčko by ho mohlo napodobit, ač jsou to cíle dosti smělé.
S balonem se naši hráči potkali až v předposledním týdnu příprav, a co se týče herní
praxe, týden před začátkem sezony se uskutečnil tradiční Memoriál Václava Lajna,
na němž jsme přivítali týmy Černošic, Úhonic a Slapů. Hned první utkání bylo pro
diváka asi nejpikantnější, neboť mužstvo Černošic, našeho tradičního rivala ze
stejného města, se vrátilo na scénu po nucené odmlce, kdy vůbec nemělo mančaft.

Také složení černošického týmu bylo velmi zajímavé, jelikož několik jeho opor bylo
zároveň v loňském roce oporami kazínského béčka a dorostu. Z našich bývalých
spoluhráčů tedy byli rázem protihráči. Derby po divokém průběhu skončilo nakonec
smírně 4:4. Nutno podotknout, že černošičtí ještě zkraje druhého poločasu vedli 4:0!
Černošice si postupně poradili i s mužstvy Slapů a Úhonic. Naši hráči je napodobili, a
tak o vítězi turnaje muselo rozhodnout skóre. To měl lepší Kazín, a tak jsme si před
sezonou udělali radost vítězstvím v tradičním turnaji. Kaňkou na našem prvenství je
tak pouze to, že několik našich hráčů odneslo turnajové bitvy zraněními. Doufejme,
že se během týdne dají dohromady a budou na úvodní kolo nové sezony k dispozici
v plné síle.
První kolo nové sezony odstartuje souboj našeho A-týmu proti týmu z Červeného
Újezdu, který se uskuteční v sobotu 22.8. od 17 hodin na našem domácím hřišti,
které prošlo přes léto rozsáhlou rekonstrukcí.
Béčko se v nové sezoně představí poprvé v neděli 23.8. od 17 hodin na půdě
Velkých Přílep.
Autor: Škorpík Marek

Nejlepší střelci minulé sezóny
A mužstvo: Vydra P. 21, Tenkrát 16, Škorpík 14, Göttel 13, Pěkný 5, Pech 5
B mužstvo: Tenkrát 22, Ottomanský T. 20, Bezucha 7, Škorpík 7, Pěkný 6
Dorost: Krajánek 22, Plný 14, Vyštajn 9, Kadlec 5, Gabzdyl 4, Kratochvíl 4, Pánek 4

Příští víkend
A mužstvo: Jinočany - Kazín
neděle 30.8.2015 17:00
B mužstvo: Kazín B - Tursko
neděle 30.8.2015 17:00
Sponzoři
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