
Hodnocení sezony 2013-2014 muži „A“ (jaro 2014) 

      Soutěž jsme zakončili umístěním na 14.místě v tabulce. Podařilo se nám získat 28 
bodů (8-4-18). Skóre pak bylo pasivní 48:76. Zachránit ve Slaném I.A třídu se nám 
nakonec tedy podařilo. Katastrofálním způsobem odehraný podzim, kdy jsme získali 
pouze pět bodů za jedinou výhru a dvě plichty je příčinou, že až do posledních kol jsme 
se o setrvání v soutěži museli strachovat. V zimě do mužstva přišly posily v podobě hráčů 
dojíždějících z Ústí n. Labem (Rada, Kubaška a Stožický). Na hostování se nám podařilo 
získat Galbavého a také Junga. Na jaře se nám pak podařilo získat 23 bodů (7-2-6). 
Svým soupeřům jsme nasázeli 33 branek při 27 obdržených. Oproti minulosti se mužstvo 
zvedlo hlavně na domácím trávníku (jediná porážka s Hradištkem)a do ochozů během 
jarní části našlo cestu na slánské poměry nebývalé množství diváků. V konečném účtování 
jsme se z posledního místa mezi všemi středočeskými A třídními mužstvy dostali bodově 
před Loděnici a Týnec n. Sázavou v naší skupině a také jsme přeskočili tři další soupeře 
ze skupiny B. Na 33 vstřelených brankách se podílelo hned 11 hráčů. Střelci jara se stali 
Volf a Stožický s osmi zásahy, dále Galbavý se šesti úspěchy. Pak byli dvojbrankoví 
Kubaška, Čablík a Stibor, a pětice hráčů se trefila 1x – Zíma, Hořejší, Rada, Jung a 
Mrština. Ve slánském dresu na trávníku měli diváci možnost vidět  hned jednadvacítku 
hráčů. Galbavý, Volf a Stožický nastoupili v základní sestavě ve všech jarních zápasech. 
V každém utkání nastoupil Mašek, jenže nebyl vždy v základní sestavě. Také Jochman byl 
u toho celé jaro. Odchytal čtrnáct zápasů a v posledním jej zastoupil Jakub Hořejší, 
zatímco Jochman nastoupil z lavičky náhradníků do pole. Kubaška s Čablíkem pak chyběli 
pouze jedenkrát. Mužstvo jako celek by patrně obstálo také v soutěži slušnosti, neboť 
v jarní části jsme neviděli ani jednu červenou kartu.  

     Od postupu z B třídy oplynuly čtyři sezóny a ve vyšší soutěži jsme dosáhli nejlepšího 
umístění hned v prvním roce, jakým bylo 10.místo a zisk 36 bodů. Pak následovalo 
umístění na 12. místě (32 bodů), 13. místo (34 bodů) a sestupnou tendenci jsme potvrdili 
letos 14. místem v tabulce. Tomuto trendu   chceme v dalším ročníku zabránit. K tomu by 
nám mělo dopomoci setrvání stávajících posil u mužstva a zároveň získání dalších hráčů, 
kteří doplní kádr a dle posledních zpráv výbor SK Slaný na tomto tvrdě pracuje. 
Hráčskou činnost v SK Slaný ukončil Jung, který má namířeno do Lhoty. Po vzájemné 
dohodě byla ukončena hráčská smlouva s Maškem. Jirmann přestal dojíždět k zápasům 
definitivně již po šestém jarním kole a Mrština opustil mužstvo (a to doslova a do 
písmene) při mistrovském utkání v Rakovníku. Zdravotní stav Majtaníka a Hořejšího 
ukáže, může-li s nimi trenér počítat v příštím ročníku. Do mužstva se vrátil během jara 
mladý Pospíšil. 

     Hráči mají nyní možnost téměř celý měsíc si od fotbalu odpočinout. Letní příprava 
začíná tréninkem v úterý 15.7. Poté sehrajeme minimálně tři přípravná střetnutí  a o 
slovo se přihlásí boje o body. Mistrovské zápasy našemu mužstvu začínají o víkendu 9.-



10.srpna. Všem našim hráčům, funkcionářům, příznivcům i příležitostným divákům 
přejeme krásné léto.  

Vedoucí mužstva Milan ŠÚR 

      


