
 

Zhodnocení sezóny dorostu 2014 hlavním trenérem Lukáše Dominguezem 

Před začátkem sezóny nebylo od týmu Dorostu žádné velké očekávání. Věděl jsem, že tým je na tuto 

soutěž ještě mladý a navíc neoplýval nijak velkým kádrem, který tak musel být doplňovaný staršími 

žáky.  Zde je schéma jak to během sezóny vypadlo s naší soupiskou dorostu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přesto, že tým nebyl stálý a byl často doplňovaný st.žáky, se nějaké vítězství na naší strany podařilo 

získat. Příspěvek starších žáků, hlavně Tomáš Váni a Patrika Nejepsy byl pro hru dorostu velmi 

znatelný. Když se pak k týmu připojili i Josef Hrubeš, Lukáš Rada, Jan Mourek, Jiří Hrabár a Jan Resl 

byl to už úplně jiný tým, než s kterým jsme do ligy vstupovali. Absolutně konkurence schopný 

s velkým potencionálem. Tento potencionál však naplněn nebyl.   

Zde je závěrečná tabulka ligy dorostu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čepela Jan 

Rada Lukáš 

Hrubeš Josef 

Resl Jan 

Mourek Jan 

Hrabár Jiří 

 

1. Bobok Tomáš 

2. Bobok Ondřej 

3. Bartoníček Jiří 

4. Bartoníček Michal 

5. Verner Filip (C) 

6. Rada Lukáš 

7. Hrubeš Josef 

8. Resl Jan 

9. Mourek Jan 

10. Hrabár Jiří 

1. Bobok Tomáš 

2. Bobok Ondřej 

3. Bartoníček Jiří 

4. Bartoníček Michal 

5. Kasík Matěj 

6. Řanda Martin 

7. Verner Filip (C) 

8. Jirků Tomáš  

9. Gáži Miroslav 

 

 

 

 

 

 

Na začátku sezóny jsme počítali 

s těmito hráči 

V průběhu sezóny přišli  Aktuálně stále působí 



 

 

Nevyvratitelným faktem je určitě to, že se do této podoby složil až závěrem sezóny a s postavením 

v tabulce už toho moc udělat nešlo. Absolutní kámen úrazu, však byla docházka na trénink. Hráči se 

téměř nikdy nesešli na tréninku kompletní. V této věkové kategorii totiž už nestačí jen šikovnost, ta 

vyhrává zápasy maximálně do kategorie starších žáků, zde je už nutná taktická a herní vyspělost. Jak 

ale můžete trénovat tyto věci, když se klucí sejdou komplet až trénink před zápasem? Nemůžete.  

Navíc od některých hráčů mi chybí nadšení a zápal pro tento sport. Když jsem byl já v jejich věku, 

florbalem jsem žil. Nevynechal jsem ani jeden jediný trénink, když to šlo chodil jsem i na tréninky 

jiných věkový kategorií a při každém cvičení na tréninku jsem do toho dával vše. A co se týče zápasů 

na každý z nich jsem těšil jako by mělo jít o finále mistrovství světa.. A to jsem nebyl ojedinělý případ, 

takový byl celý tým! 

 

Je to obrovská škoda, protože tento tým měl navíc a myslím, že sami hráči to vědí.  Příští sezónu se 

kategorie st.žáků bude rušit a celá soupiska mladších hráčů pude do dorostu. Vznikne tak velká 

základna s velkou silou. Věřím, že tato konkurence už zajistí pravidelnou docházku.  

Tímto i odstupuji z pozice hlavního trenéra Dorostu a přenechávám ho tak Lukášovi Hlávkovi. Přeju 

hodně štěstí!! 

Zároveň se tak loučím i s generací , kde jsem některé trénoval už od jejich 8 let. Pokud mi to čas 

dovolí chtěl bych jsem se opět věnovat té nejmenší věkové kategorii a tvořit tak druhou generaci 

Edenu. 

 


