
 
Hodnocení SR 2013/14 -  Mladší žáci A 

 Mužstvo jsem převzal po odchodu silného ročníku 2000, který vyhrál 
okresní přebor. K přípravě nastoupilo celkem 15 dětí, během sezony se mužstvo 
doplnilo ještě o 2 hráče. Takto jsme absolvovali podzimní část ročníku 
2013/2014. Celá zimní příprava probíhala vcelku dobře, docházka na zimní 
přípravu byla dobrá. Bohužel před jarem a během jara skončili s činností 4 hráči, 
2 – 3 byli většinou nemocní a tak se kádr zúžil na 10 – 11 hráčů. Do toho přišla 
škola v přírodě, skautská soustředění a další školní a mimoškolní aktivity a rázem 
byl nedostatek hráčů pro systém 7 + 1. Situaci jsem musel řešit výpomocí 
z mladších žáků (od R. Tauše ročník 2003), za což patří trenérovi R. Taušovi i 
dětem, které nám pomáhali velký dík. Některé zápasy bychom dokonce bez nich 
nebyli schopni vůbec odehrát. Ke konci soutěže již byla velmi špatná docházka 
na trénink a tak, když jsme trénovali v 6 – 8 dětech, tak to byl úspěch. 
  
 Mužstvo se velice těžko hodnotí po výkonnostní stránce. Výkony byly 
značně nevyrovnané, jednu chvíli to vypadalo, že zaútočíme i na 1. místo 
Slovanu Kladno, pak se to však zlomilo a při neúčasti většiny hráčů z kádru a 
souběhu mladších žáků A jsme proti Slovanu Kladno museli nastoupit s hráčem 
v brance a pouze se 6 hráči v poli. Výsledkem byl debakl a 11 branek v naší síti. 
Nakonec jsme ve vyrovnané špičce soutěže skončili na 4. místě, což pokládám 
s ohledem na kvalitu a početnost kádru a tréninkovou morálku hráčů za vcelku 
slušné umístění.   
 
 Za pomoc s trénováním mladších žáků od zimní přípravy patří dík Milanovi 
Valerovi, který potom musel odejít k dorostu a zůstal jsem s mladšími žáky sám. 
Poděkování za zajišťování administrativy kolem mužstva, vybírání a evidence 
příspěvků a za další pomoc patří pí Klierové.  
 
 Celý ročník 2001 a 2002 přechází do starších žáků a jen si přeji, aby se 
některé děti prosadili i na velkém hříšti. Předpokladem je jejich píle a zlepšená 
tréninková  morálka. 
 
V. Horálek trenér  
Okresní přebor mladších žáků 
 
Tabulka 
 
 

 #    Tým Web  Z  V  VP  PP  P  Skóre  B   

 1.    TJ Slovan Kladno web >  17  15  1  0  1  77:12  47   

 2.    Kablo Kladno - Kročehlavy web >  18  10  3  1  4  62:21  37   

 3.    Baník Švermov web >  18  11  1  1  5  51:24  36   

 4.    SK Slaný web >  18  10  1  2  4  52:31  34   

 5.    SK Kladno web >  17  9  1  0  7  58:47  29   

 6.    Slovan Velvary web >  17  6  1  3  5  22:29  24   

 7.    SK Buštěhrad web >  16  5  1  1  8  36:56  19   

 8.    SK Slaný B web >  18  3  1  2  12  41:89  13   

 9.    Baník Stochov   17  3  1  1  12  38:66  12   

 10.    Sportovní klub Zlonice web >  16  1  0  0  15  27:89  3  
 

http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=254
http://www.tj-slovan-kladno.cz/
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=259
http://www.krocehlavy.banda.cz/
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=276
http://www.baniksvermov.cz/
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=269
http://www.skslany.cz/
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=298
http://www.skkladno2001.estranky.cz/
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=284
http://www.velvary.cz/tj-slovan.html
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=239
http://www.sweb.cz/s.k.bustehrad
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=269
http://www.skslany.cz/
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=274
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=288
http://www.skzlonice.cz/
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