
                   Hodnocení Podzim 2012
Realiza ní tým:  bohu el ani b hem podzimu se nám nepoda ilo vy it problém s trenéry.
Letní soust ed ní absolvovali Dominik Tau  a Michal Krehák, b hem podzimu se k nim p idal
s výpomocí i Emil Fuksa. Stále tak pokra ujeme v hledání trenéra nebo trenér , kte í jsou
mén  zaneprázdn ni a m li by na trénování as. Uvidíme. Po Hance Fojtové p evzala starost
o finance a kontakt s rodi i Dan a Zrcková a Martina Sajlerová. Spolupráce je výborná za co
jim d kuji.

Kádr mu stva:  na hostování ode el do SK Kladno Radek Fojt, b hem podzimu skon il Jirka
Sluka a z stalo nás v kádru 17. I z tohoto d vodu jsme do sout e p ihlásili, na rozdíl od
lo ského ro níku, jen jedno mu stvo.

Letní soust ed ní:  na konci srpna jsme m li v ihli týdenní soust ed ní, které se velmi
vyda ilo. Po rozcvi ce dopolední trénink, odpolední trénink a po ve i je  trénink techniky
a dovednostních sout í byl dostate nou zát í. A kdy  se k tomu p idalo je  sportování
okolo a bazén, bylo to celkem náro né. Sehráli jsme i dv  p átelská utkání s Tatranem
Rakovník. Je  s Fojtem v sestav  ob  utkání proti star ímu soupe i byla výborná. Výhra 7:4
a prohra na Tatranu 2:3 nebyly tak d le ité, jako p edvedená hra. Byla opravdu vynikající.

Mistrovská utkání:
     V okresním p eboru star ích p ípravek proti nám mohli nastupovat i hrá i o rok star í
(ro ník 2002). V n kterých utkáních to bylo znát. My jsme ádnou pomoc star ích hrá
nevyu ili. P esto jsme m li na to, uhrát v n kterých utkáních lep í výsledek a hlavn  p edvést
lep í hru. P edev ím na Slovanu a na Kablovce.

Rozpis a výsledky  Star í  p ípravky

datum kolo doma venku
Výsledek

6.9 5 Slaný ebe 7:2 3b
14.9 6 Slovan Kladno Slaný 7:7 2
20.9 5 Slaný N.Stra ecí 9:1 3
1.10 2 Velvary Slaný 4:12  3
4.10 5 Slaný SK Kladno 4:9 0

11.10 5 Slaný vermov 6:4 3
19.10 6 Kro ehlavy Slaný 6:5 0
25.10 5 Slaný Tuchlovice  4:3 3
1.11 5 Slavoj Kladno Slaný 5:5 1

St elci:     MAREK……………..15                        TOMEC…………….2
                   FUKSA..…………….13                        ZRCEK………………2
                   R KA..…………11                        POSPÍ IL…………..1
                   M.HOLUB………….6                         LAJCHRT………….1
                   KA………………..6                         LISZOK a FI KA…1



TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. SK Kladno 9 9 0 0 106: 36 27 ( 15)
2. Slavoj Kladno "A" 9 7 1 1 67: 38 23 ( 10)
3. Slaný 9 5 2 2 59: 41 18 ( 2)
4. Kablo Kro ehlavy 9 4 1 4 45: 62 14 ( 1)
5. Slovan Kladno "A" 9 4 1 4 67: 45 13 ( -2)
6. N. Stra ecí 9 3 2 4 36: 60 12 ( -4)
7. vermov 9 3 1 5 43: 62 11 ( -5)
8. Tuchlovice 9 2 2 5 45: 57 8 ( -4)
9. ebe 9 1 1 7 34: 67 5 ( -8)
10. Velvary 9 0 3 6 29: 63 4 (-12)

   Tak e celkem 18 bod  , skóre 59:41. V tabulce jsme tak na 3 míst . Pokud si probereme
jednotlivé zápasy, ur it  jsme na tom mohli být lépe. Vzhledem k tomu, e máme jen jedno
mu stvo, v n kterých zápasech jsme dali p íle itost i slab ím hrá m bez ohledu na výsledek.

Turnaje:  b hem podzimu jsme odehráli zatím 3 turnaje venku a dva v hale. Výsledky byly se
st ídavými úsp chy. Citeln  byla znát absence Radka Fojta a kdy  do toho p la nemoc jednoho nebo
dvou dal ích hrá , nebyli jsme ji  schopni konkurovat siln ím tým m. Dal í záhadou byly výkony.
Na turnajích jsme byli proti silným celk m schopni odehrát výborné zápasy, ale proti slab ím tým m
jsme se nedokázali prosadit.

átelská utkání: p átelské zápasy jsme odehráli jen 4. Díky nové plo e UMT by jich m lo
být v p tím roce daleko více.

Hodnocení jednotlivých ad:
BRANKÁ I:  v této sezón  chceme branká e zapojit více do hry, co  se zatím jeví jako problém. Ve
star í p ípravce se nesmí malá dom  chytat a tak je nutné více rozehrávat. Nejlépe to zatím zvládá
Tomá  Holub, který uplat uje zku enosti z hrá ské role. Jindra Mrázek -  Kry tof Dragoun mají zatím
s rozehrávkou problémy a tak se tomu budeme více v novat.

OBRÁNCI: na podzim jsme obdr eli velmi mnoho branek ( v pr ru tém  4branky na zápas). Není
to jen vizitka obránc , ale p eci jen to sv í o tom, e v obranné innosti máme velké rezervy.
Chceme od obránc  nejen brán ní, ale i konstruktivní rozehrávku a zde máme co zlep ovat. Marek

lajchrt, Honzík Pospí il, pán Koula, David Fi ka, Stá a Zrcek a Lá a Liszok mají na to, aby to
dokázali.

ZÁLO NÍCI: velkou ztrátou pro nás je odchod Radka Fojta do SK Kladno – zatím na hostování.
V n kterých utkáních ho celkem nahradil Zd nda R ka, bohu el jeho dojí ní ze Zlonic je zatím
problematické, co  se negativn  projevuje na jeho výkonech. Pot eboval by být více s mu stvem.

esto byl t etím nejlépe st ílejícím hrá em s 11 góly. Více p íle itostí dostal ve st edu pole i Mat j
Holub. Je na tom výborn  po technické stránce, jde jen o to, aby se soupe i vyrovnal v soubojích.
V n kolika zápasech zaskakovali na tomto d le itém míst  Jirka ka a Honzík Pospí il a celkem to
lo.

 ÚTO NÍCI:  v sout i jsme nast íleli 59 branek, co  není málo, ale na to kolik máme p íle itostí
v zápasech to zase není nijak veliké íslo. Prim v útoku hraje dvojice Matyá  Marek a Matou  Fuksa
(15 a 13 branek). Ka dému chybí n co jiného v herním projevu. Tak e máme na em pracovat. Jirka

ka velmi dob e spolupracuje s Markem, ale v í problémy mu d lají star í soupe i. N kdy



zbyte  p ihrává a mén  zakon uje. Kanonýrské schopnosti v sob  ur it  má i David Tomec.
Kone  se za íná st elecky prosazovat. Má velké rezervy kterých pot ebuje vyu ít ve prosp ch sv j i
mu stva. Honza Matouch a tefan Girga  p íli  p íle itostí ke h e nedostali, ale je to jen v nich, jak se
doká ou zlep it a p esv it, e by na h ti m li být více.

Hodnocení mu stva: myslím, e mu stvo se jako celek op t zlep ilo. Nejlep í hrá i jsou
na tom velmi dob e technicky p i práci s mí em. Problémy máme p edev ím se soupe i, kte í
proti nám hrají tvrd . Pracujeme na tom a doufám, e s p ibývajícím v kem se tento rozdíl
bude smazávat a bude se více prosazovat fotbalové um ní. Problémy máme i v situacích, kdy
nejsme kompletní. V utkáních 5+1 hrajeme na  dv  p tky. Pokud n kdo ze základních p tic
marodí a nejsme kompletní, máme problémy vyrovnat se nejlep ím soupe m. Dalo by se to

it, e by hrá  k utkání bylo t eba jen 8, ale touto cestou nechci jít. Chci dávat p íle itost
ostatním a dát jim mo nost dokázat, e na to mají a jsou schopni se zlep ovat. Jako p íklad
uvedu Davida Fi ku. V po átcích to nebylo nic-moc, ale díky tomu, e dostával mo nost hrát
bez ohledu na výsledek, jeho výkony ho nyní za adily mezi na e nejlep í obránce.
Dal í záhadou jsou rozdílné výkony proti silným a slabým soupe m. Dokázali jsme vyhrát
s Duklou Praha, SK Kladno, Ml.Boleslaví, Bohemkou, p edvést výborné výkony s Libercem a
Hradcem Králové, ale dokázali jsme prohrát se slab ími celky, kte í na turnajích skon ili za
námi! P esto si myslím, e cesta kterou jdeme je správná. D kazem toho je nap íklad
hostování Radka Fojta v SK Kladno, kde pat í mezi nejlep í hrá e. Matou  Fuksa se zú astnil
se Spartou Praha turnaje v Ml.Boleslavi, kde se prosadil i st elecky. Tak e snad to d láme
aspo  trochu dob e.

Jak dál: tento rok zm níme formu p ípravy. Vzhledem k tomu, e máme k dispozici
um lou trávu, minimalizujeme trénování v hale na jeden trénink v týdnu. Druhý trénink bude
venku. T etí trénink by m l být formou p átelského utkání venku. Osobn  si od trénování na
UMT slibuji velmi hodn . P edpokládám, e kluci by se m li b hem zimy výrazn  zlep it. Je to
obrovský rozdíl trénovat zde nebo ve stísn ných prostorách t locvi en. Zakoupili jsme várnici
na teplý aj, teplé zimní bundy a tak by hrá i snad m li marodit minimáln . Sám jsem
zv dav, jak se tato zm na projeví na výkonnosti hrá .

hem podzimu byli hrá i Matou  Fuksa a Mat j Holub na zku ebním tréninku na Spart .
Fuksa dokonce odehrál jeden turnaj v Ml.Boleslavi(Mat j Holub si t sn  p ed turnajem
zlomil ruku a tak jet nemohl). Zatím to v ak nevypadá, e by opustili na e ady.
Pom rn  velkým problémem, který jsme díky rodi m zvládli, bylo uzav ení starého h . Museli
jsme trénovat v icích a dojí t. Ale dalo se to zvládnout a d kujeme ickým, e nás vzali k sob
do azylu. Uvidíme jak to bude na ja e. Na druhou stranu musím napsat, e staré h  je velmi p kné
i s tou dráhou. Jen doufám, e nás nepropíchne p i tréninku n jaký o pa .

Pod kování: sponzor m za jejich p ísp vky, jak finan ní, tak materiální. Na podzim jsme
uspo ádali ve Slaném turnaj firmy PO ÍTA E - CREATIVE DOCTORS man el  Zrckových, který
se velmi vyda il v etn  poturnajového posezení s grilováním.
  Speciální pod kování pat í výboru SK Slaný. Minule jsem psal v hodnocení - pokud se
povede ud lat UMT- tak ta se povedla. Je to dal í krok pro zlep ení práce v na em klubu
nejenom s mláde í. Tak te  u  jen ud lat n co s „A“ mu stvem a bude to komplet!!!

Trenér Rony Tau



                   Hodnocení jaro 2013 
 
Realizační tým:   Dominikovi Tatušovi na  jaře začal u týmu dělat asistenta Emil Fuksa. Na 

oba asistenty se mohu spolehnou a spolupráce je na dobré úrovni. A tak oběma asistentům 
děkuji. Přesto stále pokračuji v hledání trenéra, aby nás bylo na kluky více. Proto počítám  i 
s využitím z řad rodičů, kdy stačí jen dozor nad hráči třeba při hře 2:2. 
I  na  jaře  kontakt  s rodiči  zajišťovala  Danča  Zrcková  a Martina  Sajlerová.  Dělají  poměrně 
hodně práce, i když se to nezdá. Od vybírání příspěvků po oblečení pro hráče atd. O to méně 
práce mám já. Spolupráce je výborná, za což jim děkuji.  

 
Kádr mužstva:  Radek Fojt i na podzim obnovuje hostování na SK Kladno. Po zimě skončil 

Jirka Sluka, naopak začal Hořejší a Kovařík, ale jak to tak vypadá, jejich kariéra je též u konce. 
Škoda, že  jsme vynaložili tolik úsilí na vyřízení registračky atd. Dál do kádru přišli dva hráči, 
kteří předčasně skončili u ročníku 2004 na podzim – Vojta Veselý a Adam Šťastný. Přestože 
jsou ročník 04, nemají problémy se dostat do sestavy a prokazují výrazný talent. V poslední 
době přišel do týmu i Jakub Hájek. Uvidíme, zda se mu u nás bude líbit. Tak se kádr rozšířil na 
20. Původně  jsem  chtěl přihlásit do  soutěží 2 mužstva, ale na ně  je nás málo. Takže  jsem 
přihlásil jen jedno do mladších žáků. Tam se hraje 7+1, což pro nás bude tak akorát. 
 

Zimní příprava: vzhledem k tomu, že na podzim byla zřízeno hřiště s umělým povrchem, 

chodili  jsme  do  tělocvičny  jen  jednou  týdně.  Bohužel  zima  se  tento  rok  vyřádila  a  tak 
s trénováním byl problém. Několik tréninků bylo zrušeno pro přívaly sněhu, někdy byl mráz 
až pod ‐10°Celsia. Také zrušení tréninků pro déšť bylo několik. Od dubna jsme měli přejít na 
hřiště do  Žižic,  ale popravdě  řečeno, mne  se  tam moc nechtělo  a  radši  jsme  trénovali na 
UMT. Do  toho přišli deště, překládání utkání a  tak  to byl někdy chaos. To  si myslím,  že  je 
hlavní příčina  toho,  že  se nám  tento  rok nedařilo,  jak bych  si představoval. Určitě od  léta 
najedeme na to, co se osvědčilo. Tedy trénink 3x v týdnu plus mistr.zápas. Uvidíme. 
 

Mistrovská utkání: 
     V okresním  přeboru  starších  přípravek  proti  nám mohli  nastupovat  i  hráči  o  rok  starší 
(ročník  2002).  V některých  utkáních  to  bylo  znát. My  jsme  žádnou  pomoc  starších  hráčů 
nevyužili. Přesto jsme měli na to, uhrát v některých utkáních lepší výsledek a hlavně předvést 
lepší hru. Bylo i znát, pokud jsme v některém utkání nenastoupili v nejsilnějším složení. 
                          

Rozpis a výsledky  Starší  přípravky  

datum kolo doma venku 

Výsledek 

20.4. 10 N.Strašecí Slaný 5:20   3b  
25.4. 11 Slaný Velvary 11:2   3  
2.5. 12 SK Kladno   Slaný 9:5    0 

13.5. 13 Švermov  Slaný 13:4    0 
16.5. 14 Slaný Kročehlavy 19:5   3  
 4.6. 15 Tuchlovice Slaný  8:14   3 
10.6. 16 Hřebeč Slaný 4:6    3  
11.6. 17 Slaný Slavoj Kl 12:5   3 
13.6. 18 Slaný Slovan Kl 6:6   1  

 



           
Střelci celkem:     MAREK……………..40                       Duda…………………3  
                                   FUKSA..…………….39                       ŠLAJCHRT………….3 
                                   ŘÍČKA………………. 19                      TOMEC…………….2 
                                   RŮŽIČKA..…………17                        POSPÍŠIL………….2 
                                   M.HOLUB………….12                       LISZOK a FIŠKA…2                 
                                   Veselý………………..7                        ZRCEK………………2 
                                Koula………………….4                        Girga a Kovařík..1 
        

 TABULKA 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

 

1. SK Kladno 18 18 0 0 207: 71 54  ( 27) 
 

2. Slavoj Kladno "A" 18 13 1 4 138: 90 41 1 ( 13) 
 

3. Slaný 18 11 3 4 155: 98 37 1 ( 9) 
 

4. Slovan Kladno "A" 18 8 2 8 135: 98 27 1 ( -1) 
 

5. Švermov 18 8 1 9 90:111 26 1 ( -2) 
 

6. Tuchlovice 18 7 2 9 118:107 23  ( -4) 
 

7. Kablo Kročehlavy 18 5 1 12 88:141 17 1 (-11) 
 

8. N. Strašecí 18 4 3 11 64:139 17 2 (-12) 
 

9. Hřebeč 18 4 2 12 76:132 15 1 (-13) 
 

10. Velvary 18 3 3 12 61:145 13 1 (-15) 

 
 
 

TABULKA-podzim 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 

 

1. SK Kladno 9 9 0 0 106: 36 27 ( 15) 
 

2. Slavoj Kladno "A" 9 7 1 1 67: 38 23 ( 10) 
 

3. SK Slaný 9 5 2 2 59: 41 18 ( 2) 
 

4. Kablo Kročehlavy 9 4 1 4 45: 62 14 ( 1) 
 

5. Slovan Kladno "A" 9 4 1 4 67: 45 13 ( -2) 
 

6. N. Strašecí 9 3 2 4 36: 60 12 ( -4) 
 

7. Švermov 9 3 1 5 43: 62 11 ( -5) 
 

8. Tuchlovice 9 2 2 5 45: 57 8 ( -4) 
 

9. Hřebeč 9 1 1 7 34: 67 5 ( -8) 
 

10. Velvary 9 0 3 6 29: 63 4 (-12) 

 
   Takže na  jaře  jsme získali o bod více než na podzim, nastříleli o 28 branek více, ale  i o 16 
branek více  jsme  inkasovali. Prohráli  jsme 2x s SK Kladno ve výborných utkáních,  jednou se 
Švermovem  a  s Kablem  Kročehlavy.  Jednou  remizovali  se  Slavojem  Kladno  a  dvakrát  se 
Slovanem Kladno. Výsledky mohli být samozřejmě lepší a některé ztráty bodů byly zbytečné 
a na vině nebyla jen slabší sestava. Takže 3.místo bylo asi spravedlivé. 
 
  

 Turnaje:  během jara jsme odehráli dost turnajů. Zpočátku v halách, poté i venkovní. Příliš se nám 

nedařilo,  v některých  chybělo málo  abychom uspěli. Ale bylo  to právě  to  „málo“,  co nám  chybělo 
natrénovat. Opět  se prokázalo,  že proti  lepším  týmům  jsme dokázali podat  i vynikající výkony, ale 
pokud jsme hráli proti slabším, nedokázali jsme se prosadit. 
 



 

Přátelská utkání:  odehráli  jsme  7  přátelských  utkání,  ve  kterých  dostal  příležitost  širší 

kádr mužstva a výsledky tudíž nejsou tak důležité 
 

Hodnocení jednotlivých řad:   
BRANKÁŘI:      Tomáš  Holub  a  Jindra Mrázek  zvládli  přechod  do  starší  přípravky  poměrně  dobře. 
Vyrovnali se s pravidlem o zakázané chycení malé domů, ale především v rozehrávce mají oba hodně 
co  zlepšovat.  Z těchto  nezvládnutých  situací  jsme  dostávali  docela  dost  laciných  branek.  Kryštof 
Dragoun potřebuje přidat ve všech směrech ‐ od docházky po zaujetí pro hru. 
 
OBRÁNCI: na podzim jsem kritizoval obránce, že jsme dostávali poměrně hodně branek. Na jaře jich 
bylo ještě o 16 více, takže je jasné, že zde jsme se moc neposunuli. Opakující se základní chyby i proti 
slabým soupeřům značili nárůst obdržených branek. A tak  i v utkáních, kdy  jsme nastříleli kolem 20 
branek, jsme jich 5 obdrželi. Není to jen vizitka obránců, ale přeci jen to svědčí o tom, že v obranné 
činnosti máme velké  rezervy. Chceme od obránců nejen bránění, ale  i konstruktivní  rozehrávku a  i 
zde máme  co  zlepšovat. Marek Šlajchrt, Honzík Pospíšil, Adam  Šťastný, Štěpán Koula, David Fiška, 
Stáňa Zrcek a Láďa Liszok mají na to, aby to dokázali. 
  
ZÁLOŽNÍCI:  v záloze  se  vystřídalo  více  hráčů.  Nejlepším  na  tomto  postu  byl    Zděnda  Růžička,  ale 
poměrně hodně marodil a méně trénoval. Jednoznačně bude muset přidat, aby potvrdil svoje kvality. 
Jirka Říčka a   Matěj Holub odváděli celkem spolehlivé výkony, dali  i dost branek(Říčka 13, Holub 6), 
jen je potřeba si na hru v záloze zvyknout. V mladších žácích hrají v záloze dva hráči a tam bude jejich 
spolupráce velice důležitá.  
 
 ÚTOČNÍCI: oproti podzimu jsme nastříleli o 28 branek více, což je chvályhodné. Elitní střelci ‐ dvojice 
Matyáš Marek a Matouš Fuksa   (15 a 13 branek na podzim) se na jaře výrazně zlepšila(Matouš 26 a 
Matyáš 25 branek). Přesto mají obrovské rezervy a očekávám od nich rozhodně ještě lepší výkony. Na 
jaře přišel do  týmu  i Vojta Veselý. Ač  ročník 2004,  v našem  týmu  je nejrychlejším hráčem a  třeba 
poslední  výkon  proti  našim  01‐02  v přátelském  zápase  byl  přímo  vynikající. Uškodila mu  půlroční 
přestávka,  ale  platí  pro  něj  co  pro  předešlé  útočníky:  očekávám  výrazné  zlepšení  především 
v technice a práci s míčem. Další útočníci se na jaře příliš neprosadili. David Tomec a  Honza Matouch 
v mistr.utkáních nevstřelili branku,    Štefan Girga   pouze  jednu.  Tak  tady  je na  zlepšení úplně  vše. 
Přesto i u nich bylo vidět posun. Například David Tomec předváděl na Šandera cupu dobré výkony a 
slušné zakončení.  
 

Hodnocení mužstva:   myslím,  že mužstvo  se  jako  celek  zlepšilo,  ale o dost méně, než 

jsem  předpokládal.  Samozřejmě  jsem  se  snažil  najít  příčinu. Došel  jsem  k závěru,  že  nám 
velmi ublížilo hostování v Žižicích. Sám musím sebekriticky přiznat, že toto jde na mou hlavu.  
Trénovali  jsme pouze 2x  týdně a pokud  jsme měli mistrák, vyšlo  to  jen  jednou. Mistrovské 
utkání  nehráli  všichni  a  tak  někteří  trénovali  jen  jednou  v týdnu.  Snažil  jsem  se  hrát  více 
přáteláky  a  turnaje,  což  se  podařilo,  ale  trénink  je  trénink.  Tam  se  vše  rodí.  Vzhledem 
k tomu,  že  jsme  měli  jen  jedno  mužstvo,  snažil  jsem  se  hráče  prostřídat.  Což  je  sice 
chvályhodné, ale pro zlepšování nejlepších hráčů jde o pravý opak a jde to proti nim. 
 

Jak dál:  vzhledem  k tomu,  že od  srpna bude  k dispozici  staré hřiště(atletický  stadion)  a 

UMT, vrátíme se k častějšímu trénování. Uvidíme, jak bude volno na hřištích, ale chtěl bych 
trénovat úterý‐čtvrtek‐pátek a v neděli bych chtěl udělat trénink pro určité hráče. Neberte to 
jako  nějakou  selekci,  ale  nejlepší  hráči  musí  trénovat  více.  Bude  to  založeno  na 
dobrovolnosti.  Samozřejmě  pokud  někdo  pojede  na  víkend  pryč,  nedá  se  nic  dělat. 
Mistrovské zápasy doma bychom měli hrát v pátek odpoledne, zápasy u soupeřů se budou 
většinou  hrát  v sobotu.  Soboty,  které  budou  volné,  bych  rád  naplnil  nějakým  turnajem. 



Vzhledem k tomu, že jsem kluky přihlásil do Okresního přeboru mladších žáků(mohli bychom 
hrát ještě rok soutěž starších přípravek), budeme hrát proti soupeři o 2 roky starší. Osobně 
se toho nebojím. Pořád to bude lepší, než vyhrávat o 20‐30 branek. 
    Samostatnou kapitolou je dění v oddíle. Od podzimu budeme platit stejné příspěvky – teda 
300kč na měsíc a hráče. Rozdíl  je v tom, že z těchto 300kč budeme 100kč na měsíc a hráče 
odvádět oddílu. Situace, kdy mužstvo do oddílu neodvádí z příspěvků nic, v žádném větším 
oddíle není(víte dobře od Fojtů, že na Kladně vybírají od hráče 500kč a do klubu  jde celých 
400kč). Pravda  je, že když  jsem před 5  lety začínal s malými dětmi, neměli  jsme v podstatě 
nic. Takže vybavení dresy, míče, mety, rozlišováky, nafukovací branky, různé pomůcky stálo 
dost peněz a výbor SK nám vybrané peníze nechal. Na druhou stranu se ohledně dětí téměř 
o nic nemusel  starat. Přesto  se  výboru podařilo  vystavět  v tribuně  4  kabiny pro nejmenší 
hráče. Tento rok se situace změnila. Příspěvek od města 350tisíc korun již klub nedostane a 
tudíž  i my se musíme podílet na financování klubu. Samozřejmě každého hned napadne, že 
děti doplácí na dospělý fotbal, ale tak to není. Poměrně dobře je to vysvětleno v prohlášení 
výboru klubu na webu SK Slaný, kde si ho můžete přečíst a proto ho nebudu opakovat. 
Se zástupci rodičů jsme se dohodli o tom, že bychom měsíční příspěvek nezvyšovali. Většinu 
věcí,  jako  je  oblečení máme. Možná  na  zimu  čepice  by  byly  dobré.  Já  navrhuju  jedinou 
změnu.  Pokud  jedou  hráči  na  turnaj,  tak  by  si  vklad  rozpočítali mezi  sebou  celý.  Teď  je 
situace taková, že pokud je vklad 1600 a jede 11 hráčů, ti platí po 100kč a ze společné kasy 
jde 500kč. Na jaře jsme měli téměř 20 turnajů, což by bylo něco kolem 10tisíc. A to je hodně. 
Od podzimu by to bylo na  jednoho hráče né 100kč, ale 140‐150kč. Na podzim tolik turnajů 
není, takže tady to asi problém nebude. Na jaře je turnajů více. Jak v halách, tak venku. 

 
Poděkování: sponzorům za  jejich příspěvky,  jak finanční, tak materiální. Díky výboru SK 

jsme mohli na domácím hřišti uspořádat náš turnaj Masných krámů, který se velmi vydařil a 
sklidili jsme pochvalu od soupeřů.  
   Výbornou spolupráci mám stále ze sekretářem Ďoďou Kurillou, za což mu děkuji. 
  
                                                                                                                  Rony Tauš 
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