
 
 
 

                                
 
                 VYHODNOCENÍ   ČINNOSTI 
 
                            
 
                              jarní části - 2011 – 2012  
 
 
                     
                       mladší přípravka -  ročník 2004 
 
 
 
Realizační tým:  
 
- vedoucí mužstva – Šmehlík Luboš 
 
- trenér – Steinbrecher Aleš 
 
- asistenti  - Szentesi Jan  
                  - Duda Radek 
                  - Hadač Jiří 
                  - Vokál Dominik 
                  - Kočová Jaroslava 
 
 
 
 www.skslany04.cz  
 
 
                                                           zpracoval: Steinbrecher Aleš 



                                   
                       Vyhodnocení činnosti je za období leden – červen 2012 

      
  V tomto hodnoceném období je realizační tým ve složení – vedoucí mužstva - 
Šmehlík Luboš, trenér - Steinbrecher Aleš, asistenti - Szentesi Jan, Hadač Jiří, Duda Radek a  
Jaroslava Kočová. V rámci možností vypomáhá Vokál Dominik (brankářské tréninky).   
 
Hráčský kádr – celkem 25 hráčů 

� 1 hráč r. 06 trénuje s námi (Vesecký D.) 
� 1 hráč přestoupil z Brandýsa do Slaného (Veselý Vojtěch)  
� 1 hráč r. 03 se nově zaregistroval (Juren David) 
� 4 hráči přerušili svojí činnost (Marko, Hájek, Kadeřábek, Frolík)  

 
Každý hráč je řádně zaregistrovaný, aktualizované kontakty na rodiče jsou u vedoucího 
mužstva (i na vedení oddílu), každý hráč má podepsaný souhlas rodičů se sportovní činností 
(dle Pravidel FAČR) a odevzdanou kopii kartičky zdravotní pojišťovny.  
 
Modrý a červený tým – daří se nám pokračovat ve dvou týmech, dle potřeby se hráči 
doplňují na jednotlivých akcích - účast obou týmů není výjimkou (např. turnaje námi 
pořádané, přátelská utkání, tréninkové jednotky,  rehabilitace atd.). Trenérsky máme modrý 
tým plně zabezpečený, k červenému je nutno dodat minimálně jednoho trenéra (již se jedná 
s vybranými „zájemci“, kteří se, bohužel, zrovna nehrnou).  
 
Akce - v hodnoceném období (leden – červen, šest měsíců), jsme s hráči absolvovali celkem 
78 společných akcí - tréninky na travnaté ploše i v hale (tělocvičně), mistrovské zápasy 
(každý tým po 11 x), přátelské zápasy (v rámci tréninkové jednotky) – celkem 11 x, turnaje -
14 x (hala, travnatá i umělá plocha), rozlučka atd. I nadále se nám daří plnit úkol, že 
v případě mistrovského zápasu modrých – červení mají trénink a opačně. Jako nezdar bereme 
neúčast na mezinárodním turnaji (bylo v plánu), zapříčiněná hlavně přílišnými náklady, a 
neúčast na dvoudenním turnaji, zapříčiněná neochotou rodičů se s hráči účastnit. Pevně 
věřím, že to byla jen „souhra náhod“ (včetně věku hráčů) a od následující sezóny bude vše 
v pořádku a pro hráče a jejich rodiče budou tyto akce vítané zpestření a účast dle nominací 
trenéra se stane „odměnou“. Ke konci hodnoceného období, po ukončení mistrovské soutěže, 
absolvujeme několik turnajů, ve kterých poprvé v naší „historii 04“ jsme na místě nejvyšším. 
 
Zimní soustředění – proběhlo na horském vzduchu (stejně tak, jako plánované letní 
soustředění), v prostředí areálu Pece pod Sněžkou, i když účast hráčů nebyla nijak 
„oslňující“, přesto musíme hodnotit velice kladně. Všichni hráči si připisují – díky výuce 
lyžování – další, sportovní „dovednost“ (na dost vysoké úrovni) a v dalším období se již 
všichni těšíme na pokračování. Již dnes můžeme konstatovat, že nás příště bude více (dle 
dotazů a zájmu ne-účastníků…), což je jedině správné. Vždyť, co dá zdravotně více hráčům, 
než týdenní pobyt na čerstvém vzduchu? 
  
Mistrovská soutěž – oba mančafty dohrávají druhou - jarní část mistrovské soutěže mladších 
přípravek, skupina „B“ – Okresního fotbalového svazu Kladno. Je velice důležité, že se do 
hry zapojují úplně všichni hráči, což v tomto věku hráčů hodnotíme jako nejzákladnější a 
největší smysl této soutěže, ve které je mnohdy fotbalová kvalita dosti odlišná (o některých 
trenérech soupeře se nemá ani cenu zmiňovat). Zároveň jedenkrát zaskakujeme za slánské 03 
a nutno zmínit, že velice úspěšně. Odehráváme celkem 11 mistrovských utkání. Modří – 
skóre 191 : 70 - 1 remíza, 10 výher. Červení – skóre 36 : 202 - 11 proher. Celkově, za celou 
uplynulou sezónu,  se umísťujeme na 4. + 12. místě. V dalším fotbalovém roce budeme 
pokračovat i nadále se dvěma mančafty (zřejmě ve skupině „A“ i „B“), zároveň budeme 
účastníky celoroční soutěže – Rako Cup 04 (dva mančafty). 
 
Turnaje 04 – během celého soutěžního roku, náš největší sponzor – Autoplachty Duda – 
finančně zabezpečuje turnaje (např. pronájem stochovské sportovní haly), které pořádáme. Je 
to největší finanční pomoc, za kterou patří veliké díky s přáním, další spolupráce. I díky 
němu a ochotě realizačního týmu řádně pracovat, se nám daří plně obsadit dva halové a tři 



travnaté turnaje. Nutno dodat, že kdyby mohlo hrát dvacet a více mančaftů, tak vše obsadíme 
– což je velice kladné – dá se napsat odměna pro pořadatele – za odvedenou práci. 
 
Materiální vybavení – hráči, za finančního přispění rodičů, dostávají šusťákové bundy, 
které se ukazují, jako velice potřebné (hlavně při nepřízni počasí). Zároveň máme nové, 
kvalitní štulpny. V dalším období bude nutné zakoupit nové sady dresů – snad se podaří 
alespoň část nákladů uhradit pomocí sponzorů. Míče – vel. č.3 – každý hráč má svůj (do další 
sezóny zvážit, zakoupení nových – vel. č.4 (odlehčené), popř. dokoupení vel. č.3 – pouze 
zápasové míče). Vše se odvíjí od financí – zde můžeme počítat jen a jen s vlastními 
prostředky. 
 
Kabina – naše již zažité zázemí, včetně sprch – zde „prosba“ (s vykřičníkem) na všechny 
rodiče - je nutné hráčům vštěpovat alespoň minimální - základní sportovní hygienu 
(sprchování) a to jak po zápasech, tak trénincích. V tomto směru jsme bohužel dost pozadu, i 
když podmínky (vlastní kabina, nové sprchy, teplá voda) máme vynikající. 
 
Rehabilitace – pokračujeme a 3 x absolvujeme rehabilitační cvičení ve slánském aquaparku 
– více času i s ohledem na nepřízeň počasí (snaha minimalizovat možnost nastuzení) není. 
Na přelomu roku proběhlo historicky první vyšetření všech hráčů v Motolské nemocnici, 
oddělení sportovního lékařství. V tomto lékařském vyšetření, u jednotlivých hráčů, budeme i 
nadále pokračovat. 
 
 
Webová prezentace – naše „domovská“ adresa www.skslany04.cz je již v mládežnickém 
fotbalu dosti známou, což opět potvrzuje návštěvnost –  cca 10.500 vstupů od ledna do 
června, celkově 32.500 vstupů – čísla svědčí o oblíbenosti, přehlednosti a populárnosti těchto 
stránek. Veškeré naše aktivity (včetně fotek z akcí) jsou zadokumentovány, případně 
aktualizovány. Díky web masterovi, za super práci. 
 
Sponzoři – našemu „generálnímu“ sponzorovi – firmě Autoplachty Duda a celé řadě 
drobnějších sponzorů, hlavně z řad rodičů je třeba velice poděkovat – bez nich by to bylo 
podstatně složitější a my – trenéři a hráči - uděláme maximum proto, aby naše hra byla stále 
více atraktivnější a tím poděkujeme stávajícím a pokusíme se získat další sponzory. 
 
Cíle z minulého období - i nadále pokračovat v tréninkovém zatížení (se zaměřením na 
individuální herní výkon jednotlivce, koordinaci, týmový duch, práci s míčem, součinnost 
více hráčů) – splněno (resp. neustále plníme) 

- úspěšně uspořádat a absolvovat první zimní soustředění se zaměřením na 
koordinaci a týmovou souhru - splněno (bohužel s menší účastí hráčů). 

- dokončit mistrovskou soutěž s co možná největším počtem zapojených hráčů - 
splněno.  

- uspořádat 2 – 3 turnaje na trávě – pokračování skvělé tradice. Účastnit se turnajů u 
jiných oddílů a účastnit se, alespoň jednoho, mezinárodního turnaje v zahraničí 
(červen 2012) – částečně splněno (neúčast na mezinárodním turnaji) 

- připravit letní soustředění (srpen 2012) – plněno průběžně. 
 

Závěr – Celou sezónu můžeme hodnotit jako úspěšnou.  
 
Cíle - máme za sebou první rok účasti v okresní mistrovské soutěži, kde se ukázalo, že – a.) 
modří - úroveň soutěže nebude taková, jakou bychom si představovali, proto je nezbytně 
nutné mít maximální počet účastí na kvalitně obsazených turnajích, přátelských zápasech. 
Budeme hrát skupinu A. b.) červení – i nadále hrát skupinu B s jednoznačným cílem – 
vzhledem k věku hráčů – probojovat se na přední místa. V tom nám jistě pomohou přátelské 
zápasy a maximální účast na hlavně našich turnajích. Úspěšně se účastnit celoroční soutěže 
Rako Cup (formou satelitních turnajů). Do příští sezóny musíme realizační tým doplnit o 
minimálně jednoho trenéra (k červeným) a zabezpečit více brankářských tréninků (zatím je 
veliká zaneprázdněnost trenéra). Absolvovat letní soustředění s maximálním možným 
počtem hráčů, připravit zimní soustředění (opět s výukou lyžování) v Peci pod Sněžkou. 
 

www.skslany04.cz        


