
Hodnocení mladší přípravky A+B- ročník 2003-jaro. 

Realizační tým:  oproti podzimu z časových důvodů skončili vypomáhající trenéři Trýbl, 
Břížďala a především Jirka Říčka, což byl docela velký problém, který se mi nepovedlo vyřešit. 
Občas pomohl Michal Krehák a Dominik Tauš. Zástupce rodičů pro výběr příspěvků a 
organizační starosti okolo mužstva byla Hanka Fojtová, které patří velký dík, protože odvedla 
velkou porci práce a hodně práce mi ušetřila. 
 
Kádr mužstva:  ke konci podzimu přišel Kryštof Dragoun, ke konci sezóny se vrátil Jirka 
Sluka, který již s námi kdysi trénoval. V průběhu jara skončil Matěj Pácal a Anička Tůmová. V 
kádru máme 19 hráčů(vše ročník 2003).  Během soutěžní sezóny se hráči prolínali 
v mužstvech A i B.  
 

Mistrovská utkání: 
     Po odehrání podzimu bylo jasné, že pro A tým vlastně soutěž nemá téměř žádnou cenu. 
Odehráli jsme vlastně za celou sezónu pouze 4 kvalitní utkání se Slavojem a SK Kladno. 
Přestože jsme v utkáních nastříleli přes 400branek(!!!), k některým utkáním jsme poslali 
místo Áčka Béčko. V tabulce jsme skončili na druhém místě za SK Kladno, když obě utkání 
jsme prohráli. Přesto jsme s nimi dokázali odehrát vyrovnaná utkání a pokud jsme byli 
kompletní, na některých turnajích jsme je dokázali porazit. V utkáních se slabšími soupeři se 
hráči spíše zhoršovali, pořádali závody, kdo dá více branek. Místo, aby kombinovali a 
spolupracovali, sólovali a snažili se situace řešit individuálně. S takovým stylem hry se pak lze 
jen těžko prosadit na silně obsazených turnajích proti kvalitním soupeřům.  
 
   V soutěži jsme sehráli na podzim 10 zápasů: 

Rozpis a výsledky  Ml. P řípravky A-PODZIM 

datum  kolo  doma venku 
Výsledek 

3.9 1 Unhošť Slaný A 1 : 25 
8.9 2 Slaný A Hostouň 25 : 1 
16.9 3 Sparta Kladno Slaný A 1 : 18 
22.9 4 Slaný A SK Kladno B 41 : 3 
28.9 5 Velvary Slaný A 1 : 21 
6.10 6 Slaný A Libčice 16 : 2 
14.10 7 V. Přílepy Slaný A 0 : 45 
24.10 8 Slavoj Kladno Slaný A 7 : 4 
27.10 9 Slaný A volno   :   
7.11 10 SK Kladno A Slaný A 7 : 2 
10.11 11 Slaný A Slaný B 28 : 6 

  

Střelci:    FUKSA………………48                         LISZOK……………11 
                   MAREK……………..40                        KOULA…………..11 
                   ŘÍČKA……………….34                        ŠLAJCHRT………..6 
                   FOJT………………….33                        TOMEC……………5 
                   HOLUB………………19                        DUDA……………..3 
                   RŮŽIČKA…………..17                         vlastní……………..3 



 

   Na jaře jsme odehráli dalších 10 zápasů: 

Rozpis a výsledky  Mlad. P řípravky A-JARO  

datum  kolo  doma venku 
Výsledek 

    Slaný A  Unhošť 15 : 0 
    Hostouň Slaný A  3 : 19 
    Slaný A  Sparta Kladno 19 : 1 
    SK Kladno B Slaný A  2 : 27 
    Slaný A  Velvary 26 : 1 
    Libčice Slaný A  12 : 25 
    Slaný A  V. Přílepy 34 : 0 
    Slaný A  Slavoj Kladno 13 : 8 
    Slaný A volno   :   
    Slaný A  SK Kladno A 5 : 10 
    Slaný B Slaný A  5 : 12 

 

Střelci:    FUKSA………………50                        GIRGA………………6  
                   MAREK…………...42                       ŠLAJCHRT…………6  
                   ŘÍČKA……………….28                        LISZOK…………….2 
                   KOULA……………..16                        POSPÍŠIL…………1 
                   FOJT………………….9                         ZRCEK……………..1 
                   HOLUB T……………9                         MRÁZEK………….1 
                   TOMEC….………….9                          FIŠKA………………1 
                   RŮŽIČKA…………..7                          
                   HOLUB M………….7 
 

Střelci CELKEM:    FUKSA………………98                        LISZOK……………13 
                                   MAREK……………..82                        ŠLAJCHRT……...12   
                                   ŘÍČKA………………..62                        HOLUB T………….9 
                                   FOJT………………….42                        GIRGA…….….……6                                   
                                   KOULA………………27                         DUDA……….……..3 
                                   HOLUB M………….26                         vlastní……………..3 
                                   RŮŽIČKA…………..24                         MRÁZEK,ZRCEK….1 
                                   TOMEC………..……14                         POSPÍŠIL,FIŠKA.…1 
 
 



 
   Vzhledem k tomu, že jsme v kádru měli kolem 20 hráčů, bylo vytvoření „B“ mladší přípravky 
dobrým nápadem. Pro slabší hráče je tato soutěž adekvátní. 
  

Rozpis a výsledky  Ml. p řípravky "B"-podzim  

datum  kolo  doma venku 
Výsledek 

1.9 1 Slaný B volno       

12.9 2 SK Kladno A Slaný B 11 : 2 

12.9 2 SK Kladno A Slaný B 21 : 1 

15.9 3 Slaný B Slavoj Kladno 2 : 15 

22.9 4 Slaný B Unhošť 3 : 4 

30.9 5 Hostouň Slaný B 3 : 13 

6.10 6 Slaný B Sparta Kladno 4 : 1 

17.10 7 SK Kladno B Slaný B 8 : 14 

20.10 8 Slaný B Velvary 5 : 1 

31.10 9 Libčice Slaný B 8 : 3 

3.11 10 Slaný B V. Přílepy 16 : 2 

10.11 11 Slaný A Slaný B 28 : 6 

Střelci:    GIRGA………………14                         FIŠKA..……………4 
                   FUKSA………………10                        KOULA.…………..3 
                   LISZOK………………..7                       ZRCEK……………..3 
                   HOLUB M……………7                        MATOUCH..……3 
                   TOMEC……………….6                        PRIBULA………….3 
                   POSPÍŠIL…………….4                         DRAGOUN………1 
                   MRÁZEK……………..3                         ŠŤASTNÝ…………1 

               

Rozpis a výsledky  Mlad. p řípravky "B"- jaro  

datum  kolo  doma venku 
Výsledek 

    Slaný B volno       

       

    Slaný B  SK Kladno A 3 : 4 

    Slavoj Kladno Slaný B  11 : 3 

    Unhošť Slaný B  8 : 5 

    Slaný B  Hostouň 9 : 2 

   Sparta Kladno Slaný B  2 : 11 

   Slaný B  SK Kladno B 15 : 11 

   Velvary Slaný B  4 : 14 

   Slaný B  Libčice 14 : 11 

   V. Přílepy Slaný B  0 : 29 

   Slaný B  Slaný A 5 : 12 

 



Střelci:    FUKSA……………….30                        Růžička…………….3 
                   Tomec………………15                        Říčka a Pospíšil…2 
                   M.Holub……………12                       Veselý 04…………..2 
                   T.Holub………………9                        Fiška………………….2  
                   Girga a Zrcek………7                        Šlajchrt………………1 
                   Pribula 04…………..5                        Mrůzek……………..1 
                   Liszok a Duda 04…4                        Šmehlík……………..1 
                                                                              Matouch……………1  

                                                                               

                                    

Střelci CELKEM: :    FUKSA……………….40                      Duda 04……………..4 
                                      Tomec……………….21                      Koula………………….3                       
                                      Girga…………..…….21                      Mrázek…..…….……3 
                                      M.Holub……………19                      Růžička………..…….3 
                                     Liszok……….……..…11                      Říčka………………….2    
                                      Zrcek…………….…..10                      Veselý 04…………..2 
                                     T.Holub………..………9                      Mrůzek……………..1 
                                     Pribula 04……..……..8                      Šmehlík……………..1   
                                     Pospíšil………..………6                       Dragoun…………….1 
                                      Fiška…………...………6                      Šťastný 04………….1 
                                     Matouch……………..4                       Šlajchrt………………1 
                                       
B mužstvu chodili vypomáhat i hráči A mužstva. I na výsledcích je to znát. 
                                      

Konečná tabulka po podzimu: 

 

  SR 2011/12 SK Slaný "A"     

Tabulka-  OP mladších p řípravek sk. A 

1. SK Kladno "A" 10 10 0 0 262 : 22 30 

2. Slavoj Kladno "B" 10 9 0 1 154 : 17 27 

3. Slaný "A" 10 8 0 2 225 : 29 24 

4. Unhošť 10 5 1 4 63 : 85 16 

5. Slaný "B" 10 5 0 5 69 : 107 15 

6. Libčice 10 5 0 5 63 : 108 15 

7. Sparta Kladno 10 4 1 5 45 : 72 13 

8. SK Kladno "B" 10 4 0 6 76 : 160 12 

9. Velvary 10 2 0 8 43 : 131 6 

10. Hostouň 10 1 1 8 35 : 107 4 

11. Velké Přílepy 10 0 1 9 9 : 206 1 
 

 



Konečná tabulka po SR 2011/12: 

  SR 2011/12 SK Slaný "A"     

Tabulka-  OP mladších p řípravek sk. A 

1. SK Kladno "A" 20 20 0 0 466 : 50 60 

2. Slaný "A" 20 17 0 3 411 : 68 51 

3. Slavoj Kladno "B" 20 17 0 3 298 : 67 51 

4. Libčice 20 11 0 9 152 : 220 33 

5. Slaný "B" 20 11 0 9 180 : 171 33 

6. Unhošť 20 9 1 10 141 : 174 28 

7. Sparta Kladno 20 6 4 10 95 : 167 22 

8. SK Kladno "B" 20 7 1 12 155 : 285 22 

9. Hostouň 20 4 2 14 101 : 196 14 

10. Velvary 20 3 1 16 84 : 269 10 

11. Velké Přílepy 20 0 1 19 18 : 434 1 
 

 Turnaje:  během roku jsme odehráli 26 turnajů. Je to docela porce, ale některé odehrálo i B 

mužstvo. Někdy se nám dařilo více, někdy méně. Měl jsem snahu, aby se hráči prostřídali a tak jen 
některé turnaje jsme odehráli v nejsilnějším sestavě.  

 
Hodnocení hráčů:  stručně si projdeme sestavu a zastavíme se u jednotlivých hráčů. 

BRANKÁŘI:  Jindra Mrázek- v mistr.utkáních si příliš nezachytal, v turnajích už to bylo lepší. Přesto 
dostává poměrně dost laciných branek, kterým by se dalo zabránit soustředěností a připraveností ve 
hře. Na druhou stranu má výborné zákroky, které mě až udivují. Kryštof Dragoun – má za sebou první 
rok přípravy a stále se učí základy. Školácké chyby nahrazuje nebojácností a bojovností. 
OBRÁNCI: Marek Šlajchrt – fyzicky bez problémů, zlepšení ve hře oběma nohama i hlavou. Bylo by 
potřeba zlepšit techniku jak s míčem, tak pohybu.  Štěpán Koula – hraje lépe, když je jasno na obloze. 
Střídá výborné okamžiky se slabšími, ale má předpoklady pro velké zlepšení. Honzík Pospíšil – 
nenápadný, nebojácný, stále se zlepšuje, jeho výkony jsou vyrovnané a spolehlivé. David Fiška – učinil 
zřejmě největší kvalitativní posun. Poměrně velké technické nedostatky pomalu smazává a svou 
buldočí bojovností se dostal až do základní sestavy Áčka. Stáňa Zrcek – přes svou subtilní postavu si 
tvrdostí nezadá - naposled jeho souboje s o dvě hlavy vyšším Roubíčkem byly v zápase lahůdkou, když 
mu nic nedaroval a stále ho masíroval. O fotbale přemýšlí, někdy až moc. Láďa Liszok – svoje fyzické 
přednosti by měl více využívat, zlepšit pohyb, i on má velké předpoklady na zlepšení.  
ZÁLOŽNÍCI A ÚTOČNÍCI: Radek Fojt je pro nás klíčovým hráčem. I když se na jaře neprosazoval 
střelecky tolik, jako na podzim, výborné výkony týmu téměř vždy nesly jeho pečeť. Znát to bylo 
například na turnajích v Berouně, kdy s ním v sestavě jsme získávali vždy kolem 15 bodů, jednou bez 
něj jen 7! Zděnda Růžička – na podzim se Fojtovi pomalu vyrovnával, ale časté absence přes zimu a 
na jaře znamenaly pokles výkonnosti. Doufám, že tento velmi talentovaný hráč u nás zůstane i na 
podzim a potvrdí svoje kvality. Bez poctivého tréninku a docházky to však nepůjde. Matěj Holub – 
přes svou subtilní postavu se propracoval mezi nejlepší hráče mužstva. Pokud ke své technice a 
bojovnosti přidá něco navíc, může se stát klíčovým hráčem. Tomáš Holub – přišel na podzim z SK 
Kladno. Chvíli mu trvalo, než se adaptoval mezi kluky, sestavou cestoval, možná to zkusí i v brance.  I 
od něj očekávám potvrzení kvalit, které zatím v sobě skrývá. Matyáš Marek – svůj fyzický fond využívá 
v soubojích a poměrně pravidelně střílí branky i fauluje. Přesto má velké rezervy téměř ve všem – 
rychlost, technika, bojovnost. Pokud nešetří kroky, je to OK.  Jirka Říčka – na jaře zlepšení, vyhrává 
souboje o míč, dostává se lehce do šancí. Velká rezerva – jejich proměňování a tah na branku. 
Matouš Fuksa – po herní stránce asi náš nejlepší fotbalista. Je radost se dívat na jeho pohyb. 



Posledního takto pohybově nadaného hráče, kterého pamatuji v přípravce, byl Pepík Galbavý. Co 
tomu se nadávalo, že nepřihrává. A dotáhl  to až do první ligy. Matouš jen v mistr.utkáních nastřílel za 
A+B mužstvo kolem 140 branek. Spolu s turnajem něco ke 200. A to už je pěkný základ. David Tomec 
– jeho výkonnost byla dlouho na mrtvém bodě. Teprve ke konci jara se začal výrazně zlepšovat. Velké 
rezervy v taktice, obounohosti, výběru místa. Ke své výborné střele se zatím příliš nedostává. Honza 
Matouch – hráč, který hraje prim všude okolo a má hlavní slovo v kabině. Na hřišti to až taková sláva 
není, ale oproti podzimu se také zlepšil. Kluci ho mají rádi, i když jeho vymýšlení blbin mě stojí dost 
nervů. Štefan Girga – v technických dovednostech nejlepší v mužstvu, ve spojení s pohybem je to 
horší. Trochu se bojí jak v soubojích, tak při práci s míčem - aby něco nezkazil. Jirka Sluka – po roční 
přestávce se vrátil do týmu a má co dohánět. Ale vše je v tréninku a tu chuť do něj Jirka má, což platí 
pro všechny hráče. 
Ročník 2004 - do našich mistr.zápasů zasáhli i hráči ročníku 2004. Tomáš Pribula byl z nich nejlepší 
což dokazuje i 8 vstřelených branek. Další hráči: Honza Duda(4 branky), Vojta Veselý(2), Štěpán 
Mrůzek, Adam Šťastný a Honzík Šmehlík(po 1), Dominik Pražák, Ondra Mlch a Lukáš Herčík. Všichni 
tito hráči prokázali velký talent a je jen na nich, jak ho využijí. 
 

Jak dál: budeme hrát soutěž starších přípravek- tedy se soupeři o rok staršími. Budeme mít 
jen jedno mužstvo. Hraje se 5+1(o jednoho hráče více než letos) a zřejmě bychom měli při 
dvou mužstvech velké problémy s počtem hráčů. Řešit to zřejmě budeme více přáteláky, na 
které v uplynulé sezóně nebyl čas. Co se týká hráčů, zájem je z SK Kladno o Radka Fojta. 
Uvidíme zda to tam půjde zkusit. Pro nás je to klíčový hráč, ale budeme se ho snažit nahradit. 
Doufám, že zůstane Zděnda Růžička, který by mohl roli Radka převzít. Ale v tomto případě je 
nutné, aby hráč zlepšil přístup ke svým povinnostem vzhledem k mužstvu. 
    V příští sezóně se budeme potkávat s mužstvy z okolí a určitě budeme chtít náš kádr rozšířit a 
zkvalitnit. Jistě po okolních hřištích běhají talentovaní hráči a naším úkolem bude přivést je k nám do 
týmu.  
Stávající hráči by se neměli bát o místo, naopak měli by přidat v tréninku a své místo si uhájit. 
PŘÍPRAVA NA NOVOU SEZÓNU:  začínáme v úterý 21.8.12-čtvrtek 23.8.12. Na týdenní soustředění 
odjíždíme v sobotu 25.8.12 do Žihle. . Návrat je taktéž v sobotu 1.9.12. 
Na podzim máme naplánován jeden turnaj. A to o státní svátek – pátek 28.9.12 turnaj O pohár firmy 
CREATIVE DOCTORS. 
 
 

Trenéři:  nejdůležitější problém před letní přestávkou. Oslovil jsem několik trenérů-hráčů k pomoci 

a věřím, že se dohodneme na spolupráci. Sami víte, kolik trénování stojí času a kolik času je třeba 
věnovat zaměstnání. Uvidíme. 
 

Poděkování: sponzorům za jejich příspěvky, jak finanční tak materiální. Vyjmenovávání by 
bylo dlouhé, takže zmíním za všechny jen dva. Ing. Tomáše Drholce a jeho firmu MASNÉ 
KRÁMY  a Standu Zrcka s firmou POČÍTAČE - CREATIVE DOCTORS , kteří vybavili kluky 
nádhernými dresy a pod jejich záštitou pořádáme dva turnaje. Pomalu mužstvo vybavujeme 
jak oblečením (tepl.soupravy, čepice, v plánu jsou zimní bundy), tak sport. 
pomůckami(budou nové míče č.4, na tréninku jste již viděli odrazovou stěnu „Team-mate“). 
Speciální poděkování patří výboru SK Slaný. Vím, že se na něj snáší kritika ze všech stran, ale 
málokdo si uvědomí, co za nimi stojí práce. Dnes už každý bere bufet jako samozřejmost, to 
že skoro každé mužstvo má svojí kabinu tu nikdy nebývalo, fotky od Romana Mareše 
profesionální úrovně ze všech důležitějších zápasů a turnajů(kdy mi mailem děkují trenéři 
zúčastněných mužstev za foto jejich týmů), máme nádherně zrekonstruovanou tribunu 
uvnitř, máme suprovou hymnu od Sváti Švába a pokud se povede umělka aspoň jako 
polovina velkého hřiště(do zimy by mělo být hotovo nad starým hřištěm místo klece), bude 



to další obrovský přínos pro mužstva a ušetření pro kasu SK Slaný. Jo a nesmím vynechat naší 
ikonu – sekretáře ing.Ďoďu Kurillu. Ani nevíte, kolik práce odvádí pro jednotlivé týmy. A když 
ho zasypávám svými problémy na webu, vždy mi pomůže. Proto bych Vás – rodiče - žádal, 
buďte shovívaví. Všechno se nepovede, sem tam někde něco ulétne, nepovede se. Jak se 
říká, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Proto před prací, kterou má tento výbor pod vedením 
Zděnka Hořejšího a Martina Jelínka za sebou, smekám svůj Australský klobouček. 
A naposledy bych chtěl poděkovat také rodičům. Celá sezóna proběhla bez problémů a jsme 

bohatší o krásné zážitky z fotbalového prostředí. 

 

          Rony Tauš 

 


