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starší přípravka -  ročník 2004 
 
 
Realizační tým:  
 
- vedoucí mužstva – Šmehlík Lubomír 
 
- hlavní trenér – Steinbrecher Aleš 
 
- trenéři - Szentesi Jan, Hadač Jiří 
 
- pokladník – Pražáková Marcela 
 
- zástupce rodičů – Mlchová Michaela, Šmehlíková Svatava 
 
- správce webu – Šebek Jaromír 
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                       Vyhodnocení činnosti je za období leden – červen 2014 

      
Složení trenérského týmu –  vedoucí mužstva - Šmehlík Luboš 

- hlavní trenér - Steinbrecher Aleš  
- trenéři – Szentesi Jan 

           -  Hadač Jiří 
 

 
Druhou - půlroční část - dvouletého cyklu – starší přípravky začínáme na začátku ledna a jak 
jinak, než zimním soustředěním s výukou lyžování. Vzhledem k finanční náročnosti je tato 
akce dobrovolná, přesto účast je vždy velice solidní. Cyklus ukončujeme 21. června turnajem 
ve Slaném a následnou rozlučkou se sezónou. 
 
Hráčský kádr –  
 

 2 hráči jsou i nadále na hostování v SK Kladno (Duda Jan, Herčík Lukáš) 
 1 hráč odchází (březen) na hostování do Dukly Praha (Podivínský Šimon, r. 05) 
 1 hráč přestupuje (březen) do oddílu v místě svého bydliště (Kučera Matouš) 
 1 hráč je dlouhodobě v zahraničí (Ondřej Mlch) 

 
Ke konci hodnoceného období máme celkem 11 hráčů (bez Vojty Veselého, trénujícího u 
ročníku 03, který nám vypomáhá), ovšem hráčů působících ve Slaném je pouhých 7 (zde se 
„dělí“ fotbal s dalším sportem – Szentesiová plavání, Mrůzek tenis). Z toho vyplývá, že 
mnohdy nejsme schopni zabezpečit dostatek hráčů na jednotlivé akce. 
Kdyby nebylo veliké ochoty a porozumění ze strany „všech“ od ročníku 03, tak 
neodehrajeme větší část mistrovské soutěže, kde nám vydatně pomáhají. Hlavně těmto 
klukům, rodičům a Ronymu Taušovi - trenérovi 03, patří neskutečné díky za příkladnou 
vstřícnost a snahu při „našich“ akcích 04. Spolupráce směrem „zespodu“ – od ročníku 05 
zafungovala pouze jedenkrát, při mistráku se Hřebčí a mladší kluci předvedli skvělý fotbálek 
– škoda jen, že doplňování nebylo vícekrát – i v turnajích (hlavně s ohledem na hráče). 
 
Jako velice pozitivní hodnotíme fakt, že žádný z hráčů neukončil svojí sportovní činnost.  
  
I nyní dodržujeme, že každý hráč je řádně zaregistrovaný u FAČR (zaplacené příspěvky na 
kalendářní rok) a má přiděleno své ID. 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 (založeno u 
registračních průkazů). Absolvujeme řádné lékařské vyšetření na Oddělení sportovní 
medicíny – Praha Motol (třetím rokem, výsledky již porovnáváme) – v případě neúčasti 
hráče na specializovaném oddělení v nemocnici máme souhlas jeho ošetřujícího – dětského 
lékaře. 
 
Akce - v hodnoceném období (leden - červen), jsme s hráči absolvovali celkem 55 
společných akcí – týdenní zimní soustředění, tréninky na travnaté ploše, v hale Bios, UMT 
Slaný. Mistrovské zápasy (9 x), přátelské zápasy (2 x), turnaje (7 x), rozlučka se sezónou atd. 
Velice kladně se na hráčích projevují společné tréninky se starším ročníkem 03, za což patří 
„Ronymu“ (trenér r. 03) – rodičům a v neposlední řadě i hráčům - poděkování za velice 
vlídné a vstřícné přijetí pod „svoje křídla“, do „svého“ kolektivu. 
 
Zimní soustředění – proběhlo na začátku ledna, společně s výukou lyžování. Hráči zde 
zvýšili nejenom svou fyzickou a psychickou kondici, ale i stmelení kolektivu bylo nedílnou 
součástí a splnění cíle soustředění. Když připočteme týden na horském vzduchu v Peci pod 
Sněžkou – hodnotíme celou akci, jako úspěšnou (i s ohledem na dýchací aparát účastníků).  
 



Mistrovská soutěž – okresní přebor starší přípravky, jarní část. I když s velikými problémy – 
školy v přírodě, prázdniny, svátky, občas vyšší marodka, školní akce atd. – přesto všech 
devět mistráků máme odehráno (opět se jeví do budoucna satelitní turnaje, jako 
„schůdnější“). V naší soutěži máme deset celků – 6 x výhra, 2 x remíza (a následné prohry na 
penalty), 1 x prohra (o jeden bod a nějaký ten gól se liší od oficiální tabulky). Na jaře skóre      
122 : 94 - (jasné zlepšení oproti podzimu – 69 : 53, a to ve všech směrech). 
Celkově naše dosažené skóre v celé sezóně končí na 191 : 94 (vůči oficiálnímu – jedna 
branka, jeden bod, jedno místo…) – ale to nás jistě nikoho netrápí. 
 
Turnaje 04 – ve zmiňovaném období pořádáme dva travnaté a dva halové (Stochov) turnaje. 
Lednový a únorový na Stochově v hale – účast cca 170 hráčů, dubnový a červnový ve 
Slaném na trávě – účast cca 143 hráčů. Nesmíme opomenout vysoký počet rodičů -  
doprovodu – fandů.  
Únor, březen až duben se účastníme čtyř turnajů na rozdílných místech (Kladno, Pankrác, 
Ďáblice, Braník) - kde zkoušíme – poznáváme jiné povrchy – palubovka, umělá tráva 
různých generací, tráva a písek (plážová kopaná – skvělá příprava pro techniky hráčů).  
Přátelská atmosféra na každém turnaji se stává již samozřejmostí – za což patří všem 
dospělákům veliké poděkování a je vidět, že v tomto směru dělá drtivá většina „dospěláků“ 
veliké, opravdu veliké pokroky - ku prospěchu všech hráčů a trenérů. 
 
Materiální vybavení – nebylo třeba žádných nákupů a rozšiřování materiální základny, která 
je v současné době (až na malé „vyjímky“) dostatečná.  
 
Kabina – po nutné úpravě prostoru, které se ujal Honza Szentesi, opět maximálně hráči 
využívaná a její obliba roste. Úklid si provádíme sami. Zde (již několik období se jen 
snažíme) musíme do budoucna zlepšit - vést naše hráče - po sportovním výkonu k osobní 
hygieně (sprchy jsou vysoké úrovni, včetně - vždy teplé vody). 
 
Rehabilitace – od poloviny období zařazujeme (tentokráte společně s r. 03) ve slánském 
aquaparku, hráči velice oblíbené „radovánky“ s nádechem regenerace, jak po našich 
fyzických výkonech tak si zvyšujeme psychickou odolnost (např. jízda na tobogánu, plavání 
proti proudu, potápění pro puky atd.). Celkem čtyřkrát se „rehabilitujeme - regenerujeme“. 
 
Webová prezentace – opět - veškerá naše činnost je zde zaznamenána (mnohdy i pomocí 
fotografií a videí). Zařazujeme a zveřejňujeme i zajímavé informace s tématikou, týkající se 
naší činnosti. Veliké díky webmasterovi, který - ač již nemá „zastoupení“ v hráčské základně 
– je vždy nápomocen při řešení „neřešitelného“. Návštěvnost je od založení webových 
stránek našeho ročníku 04, cca 65 tisíc přístupů (od ledna je to více, než devět tisíc vstupů).  
 
Sponzoři – nový hlavní sponzor – Vinárna Wilson – skvělá podpora ve všech směrech (jak 
finančních, tak materiálních). Neméně důležití sponzoři jsou i nadále takřka všichni rodiče 
hráčů. 
 
Cíle z minulého období – ustálit hráčskou základnu na třinácti hráčích – nepodařilo se 

- úspěšně zvládnout zimní soustředění s výukou lyžováni - proběhlo 
- připravit letní soustředění – srpen 2014 - připraveno 
- zorganizovat dva halové a dva travnaté turnaje - splněno 
- účastnit se turnajů v různých městech - splněno 
- opět začít s rehabilitací - splněno 

 
Cíle do dalšího období – vzhledem k rozhodnutí oddílového výboru o změně realizačního 
týmu, od nového soutěžního ročníku, žádné cíle nejsou určeny 
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