
                   Hodnocení sezóna 2013/14 
 
Sezóna:  lze hodnotit dvě části – podzim a jaro. Výsledkově je podzim lepší, ale herně bych 
řekl, že lepší bylo jaro. Přestože jsme dostali poměrně dost branek, nesnížili jsme se jen 
k bránění, ale snažili se stále hrát. Vyznívá to nepříliš dobře, ale  např. při porážce 1:11 jsme 
4 branky obdrželi při brejku vysokého fyzicky vyspělého hráče a 5 branek jsme dostali při 
rohu, kdy jsme nebyli schopni ubránit fyzickou přesilu soupeře. Proto si myslím, že naše 
účinkování v soutěži bylo pro nás přínosem. Potvrdilo se to například v zápasech, kdy naši 
hráči šli na výpomoc 04 do přeboru přípravek(který jsme měli hrát dle věku) a vyhrávali o 20-
30 branek. To je opravdu lepší prohrát po boji. Ke konci soutěže už někteří hráči byli schopni 
vyhrát souboje i s daleko fyzicky zdatnějšími soupeři. 
 
Realizační tým:  věc, která se mi už několik let nedaří. Asistent Emil je málo a příležitostná 
výpomoc Dominika Tauše nebo Luboše Šmehlíka také není nic pravidelného. Když už se 
zdálo, že Radek Podivinský by mohl být tím plnohodnotným trenérem, odešel s mladým na 
Duklu a bylo po nadějích. Další věc je trenér brankářů. Né že bych ho nehledal, několikrát už 
jsem to měl přislíbené, ale nedopadlo to dobře. Takže nezbývá, než v tom hledání 
pokračovat. 
   Za rodiče jsou v týmu Danča Zrcková, Martina Sajlerová a Magda Říčková. Starají se o 
finance, organizaci a pomoc při turnajích nebo doplňování sportovní výbavy. Spolupráce je 
výborná, za což jim děkuji. 
 
Kádr mužstva:  po podzimu skončil Adam Šťastný, Jirka Sluka a Kryštof Dragoun. Během 
jara skončil Zděnda Růžička a Štefan Girga, který se s koncem sezóny zase vrátil. Takže nás je 
17. Radek Fojt je stále náš(SK Slaný) a na SK Kladno hostuje. 
 
Příprava: celou zimu jsme strávili na umělé trávě. Vynechali jsme úplně halu a je otázka, 
zda to bylo dobře. V halových turnajích to bylo znát, na druhou stranu zima byla mírná a na 
UMT je přece jen více prostoru. Opět na hodnocení je příliš brzo. 
 
 
Mistrovská utkání: 
   V okresním přeboru mladších žáků proti nám nastupovali hráči až o dva roky starší, což bylo 
na první pohled vidět.  
 

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

1. Slovan Kladno 18 16 1 1 89: 13 50 1 ( 22) 
 

2. Švermov 18 11 2 5 51: 24 36 1 ( 8) 
 

3. Slaný "A" 18 10 4 4 52: 31 36 2 ( 7) 
 

4. Kablo Kročehlavy 17 9 4 4 50: 21 34 3 ( 4) 
 

5. SK Kladno 18 9 2 7 61: 50 30 1 ( 2) 
 

6. Velvary 18 7 6 5 29: 31 29 2 ( 0) 
 

7. Buštěhrad 17 6 4 7 44: 49 24 2 ( -2) 
 

8. Slaný "B" 18 3 3 12 41: 89 13 1 (-15) 
 

9. Stochov 18 3 2 13 39: 70 12 1 (-16) 
 

10. Zlonice 18 1 0 17 28:106 3  (-24) 
          
 
          



          
  Okresní přebor mladších žáků - Rozpis utkání + výsledky : 
                    
  SR  2013/14  - SK Slaný "B"         
  termín Soupeři         
  datum den kolo doma venku  Výsledek 
  30.8 pá 2 Slaný "B" Zlonice   7 : 4 
  7.9 so 3 Švermov Slaný "B"   2 : 0 
  13.9 pá 4 Slaný "B" SK Kladno   1 : 4 
  21.9 so 5 Buštěhrad Slaný "B"   10 : 3 
  28.9 so 6 Stochov Slaný "B"   3 : 3 
  4.10 pá 7 Slaný "B" Slovan Kladno   2 : 7 
  13.10 ne 8 Velvary Slaný "B"   3 : 3 
  18.10 pá 9 Slaný "B" Kablo Kročehlavy   3 : 2 
  25.10 pá 1 Slaný "A" Slaný "B"   3 : 2 
 18.4 pá 15 Slaný "B" Stochov   3  : 7 
  26.4 so 16 Slovan Kladno Slaný "B"   11  : 1  
  2.5 pá 17 Slaný "B" Velvary    0  : 1 
  10.5 so 18 Kablo Kročehlavy Slaný "B"    9  : 1 
  16.5 pá 10 Slaný "B" Slaný "A"   1  : 5  
  23.5 pá 11 Zlonice Slaný "B"   4  : 5  
  30.5 pá 12 Slaný "B" Švermov   1  : 1 
  6.6 pá 13 SK Kladno Slaný "B"   10  : 3 
  13.6 pá 14 Slaný "B" Buštěhrad   2  :  3  

 
  Podzim:  9 zápasů          2     2     5      24 : 38        9 bodů 
  Jaro      :  9     “                 1     1     7      17 :  51        4 body               
Celkem :   8. místo            3     3    12    41 :  89        13 bodů 
           
Střelci jaro:     MAREK……………..5                       TOMEC…………….1 
                            FUKSA..…………….6                        Veselý…………….2 
                             M.HOLUB…………2                         T.Holub………….1 
                               
 
Střelci celkem: :     MAREK……………..13                        TOMEC…………….2 
                                     FUKSA..…………….11                        ŘÍČKA.………………1 
                                     GIRGA…...…………3                          RŮŽIČKA…………..1 
                                     M.HOLUB………….4                          LISZOK….………….1 
                                     ŠLAJCHRT..……….2                           Veselý………………2 
                                                                                                 T.Holub……………1 
 
   Takže celkem 13 bodů , skóre 41:89. V tabulce jsme na 8.místě. Pokud si probereme 
jednotlivé zápasy na jaře, určitě jsme na tom mohli být lépe. 



   S Buštěhradem jsme byli lepším týmem, přesto prohra 2:3. Se Stochovem jsme hráli špatně 
a po zásluze prohráli zbytečně moc-3:7. Na Slovanu přes vysokou porážku 1:11 kluci podali 
výborný výkon a herně předčili soupeře. Velvary ve vyrovnaném utkání měli trochu více 
štěstí a vyhráli 1:0. V Kročehlavech jsme se snažili hrát, ale soupeř byl nad naše síly 1:9. 
V zápase s naším „Ačkem“ jsme přes dobrou hru neuspěli 1:5. Za to ve Zlonicích jsme poprvé 
na jaře vyhráli 4:5 a celkem zaslouženě. Za zmínku stojí vynikající výkon Zděndy Růžičky 
v dresu Zlonic. Se Švermovem jsme dlouho vedli a nakonec z toho byla jen remíza 1:1. 
V posledním utkání se stejně starým soupeřem z SK Kladno jsme dostali lekci z fotbalu a 
zaslouženě vysoko prohráli 3:10. 
 
 
Hodnocení jednotlivých řad:   
BRANKÁŘI:  Tomáš Holub i Jindra Mrázek se zlepšili ve hře nohou při rozehrávce. Výkony jsou však 
nevyrovnané. Někdy je výkon výborný, jindy horší. Málo mluví, přestože vidí situaci před sebou a 
tímto by mohli obráncům pomoci. Určitě jim chybí speciální brankářský trénink o kterém píši již druhý 
rok a o této problematice jsem se zmínil výšše. 
 
OBRÁNCI: na jaře jsme obdrželi ještě více branek než na podzim. Teoreticky změna k horšímu, ale 
dost branek jsme dostali pro brejcích přes celé hřiště, kde jsme nebyli fyzicky úniku zabránit. Další 
sadu branek jsme dostali po rozích a výškový rozdíl hovořil výrazně v náš neprospěch. Jako nejlepší 
obránce bych hodnotil David Fišku, který většinu utkání odehrál bez střídání,  Štěpána Koulu 
s výbornou střelou. Honza Pospíšil ač se to nezdá byl naším nejtvrdším hráčem a zahrál velmi dobře i 
v záloze, Mára Šlajchrt a Stáňa Zrcek by měli zlepšit technické dovednosti a taktiku. Jakub Hájek a 
Honza Matouch  se oproti podzimu také zlepšili, ale je potřeba na tréninku více zabrat. Nově přišel do 
obrany i Zdenda Váňa a poměrně rychle dohání ostatní hráče. Chybí mu hlavně pohyb – někdy se 
z hráče stává divákem. 
 
ZÁLOŽNÍCI:  Jirka Říčka a Matěj Holub hrají poměrně dobře, ale každému něco chybí. Jirka málo střílí, 
přestože má výbornou střelu, Matěj se zase někdy myšlenkově předbíhá. Takže je co zlepšovat. Vláďa 
Liszok má trochu problémy s pohybem ve hře.  Štefan Girga  je po technické stránce s míčem asi náš 
nejlepší hráč, jenže v zápase prohrává téměř všechny souboje, soupeři téměř nabízí míč. A když 
nemáš míč, je ti technika k ničemu. Zděnda Růžička během jara stále více absentoval, až se rozhodl 
ukončit účinkování ve Slaném a vrátil se do Zlonic. Je to obrovská škoda především však pro něj. Když 
jsem ho viděl hrát proti nám ve Zlonicích(a podal vynikající výkon), bylo mi ho docela líto. Neměl si 
s kým nahrát, přesto 2 góly dal a na dva nahrál. Doufám, že mu dojde, že tudy cesta nevede a objeví 
se znova u nás!!! 
 ÚTOČNÍCI:  K velmi dobře hrající dvojici Matyáš Marek a Matouš Fuksa  (13 a 11 branek) se přidal  
Vojta Veselý  (ročník 2004). Jeho rychlostní schopnosti jsou výborné, jen je potřeba zlepšit techniku , 
práci s míčem a taktické myšlení. David Tomec se opět o dost zlepšil a pomalu se začíná prosazovat. 
Jde to sice pomaleji, ale jde to. 
Ročník 04 – v některých utkáních nám vypomohli hráči z 04. Pribula, Šmehlík a Pražák. Měli to o to 
složitější, že soupeři byli až o tři roky starší, ale patří jim dík za výpomoc. 
Hráči na hostování: 
Radek Fojt – je na hostování v SK Kladno. V našem posledním soupeření, kdy jsme prohráli vysoko 
3:10, byl výborný. Příští rok v dresu SK Kladno ochutná žákovskou ligu a má před sebou další 
výkonnostní skok. 
 
Celkové hodnocení mužstva:  přihlášení mužstva do přeboru mladších žáků beru jako 
jednoznačně pozitivní počin. Hra na šířku hřiště v 7 hráčích nám vyhovuje a celkově se to již blíží 
velkému fotbalu. Postupně jsme se adaptovali na tvrdší a rychlejší hru. Velké rezervy máme v taktice, 
kdy nejsme schopni vyřešit situace, při nichž soupeř využije své fyzické a sprinterské převahy. Ale 
můžu napsat, že se to během podzimu výrazně zlepšilo i když rozdíl ve věku, kdy je protihráč o rok-
dva starší musí být znát. Také v technické dovednosti jsou mezi hráči velké rozdíly. Na druhou stranu 



musím uznat zlepšení výkonnostně slabších hráčů i v této činnosti. I díky tomu dostávají šanci ve hře 
všichni.  
   Tento odstavec jsem po podzimu nechal beze změn. Jen bych k tomu chtěl přidat: během jara 
vybraní kluci chodili na výpomoc k naším mladším žákům „A“ a k mladším „04“ k Alešovi. Většina 
hodnocení byla, že tam hrají lépe než ve svém týmu 03. Možná že ano. 
 
Jak dál:  v kádru mužstva dojde k nějakým změnám. Vláďa Liszok odejde na Kladno, 
uvidíme jak to bude s Girgou a já osobně bych velmi rád přivítal zpátky v kádru Zděndu 
Růžičku. Po letní přestávce nás čeká 12.8. začátek sezóny. Poslední týden v srpnu máme 
soustředění. Co nevíme – jakou soutěž budeme hrát. Teoreticky bychom měli hrát okresní 
přebor mladších žáků. Tam bychom se měli potkávat se soupeři, kteří už jsou jen o rok starší 
a to bychom už měli uhrát. Ale v jednání je postup starších žáků do krajského přeboru. Pro 
nás to znamená, že starší žáci hrají dvojutkání s mladšími. Vzhledem k tomu, že ročník 2002 
v podstatě neexistuje, museli bychom tuto soutěž hrát my. Tato soutěž se hraje většinou 
v sobotu, ale jezdí se i dálky – Kolín, Příbram atd autobusem. Zatím to není jasné, takže 
uvidíme.  
 
Poděkování: sponzorům za jejich příspěvky, jak finanční, tak materiální. Na podzim jsme 
uspořádali ve Slaném turnaj firmy POČÍTAČE - CREATIVE DOCTORS manželů Zrckových, na 
jaře turnaj MASNÝCH KRÁMŮ ing.Tomáše Drholce. Oba se vydařily a sklidili jsme pochvalu od 
zúčastněných trenérů týmů.  
   Poděkování Emilovi, Luboši Šmehlíkovi a Dominikovi za pomoc při trénování. 
  Speciální poděkování patří výboru SK Slaný za velmi dobré tréninkové podmínky a zázemí. 
Ďoďovi Kurillovi za neustálou pomoc v boji s počítačem a vyřizování stuhů papírů. 
   Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří pomohli Štěpánovi Koulovi. A Katce Fuksové, která 
se stará o spolupráci s Olympijským výborem, který některým hráčům finančně pomáhá. Je 
s tím dost papírování. 
Takže - DÍKY 
 
         Za trenéry:   Rony Tauš 


