
  Hodnocení jaro a sezóna 2014/15- ml.žáci  
 
     Jarní část sezóny pro nás začala už 8.ledna. Přihlásili jsme se do turnaje na Zličíně a do prvního 
mistrovského zápasu sehráli 3 turnaje a 5 přáteláků. Největší změna byla v tom, že OFS vzal naše 
nově vzniklé B mužstvo do rozehrané soutěže. Takže jak Ačko tak Béčko odehrálo 13 mistr.utkání 
v okresním přeboru. 
Kádr mužstva:  
    během jara došlo ke změnám v kádru. Dva hráči ročníku 2002 ukončili činnost – Vojta Janega 
dal přednost atletice, Matyáš Hartman florbalu. Naopak ze starších žáků přišel Viktor Ovesný(2002) 
a koncem jara i Vojta Baruzzi(2002) z Kladna. Ten přišel až po přestupovém termínu, takže hrál za 
nás jen přáteláky a neoficiální zápasy našeho“B“. Jeho účinkování v našem týmu musíme v létě 
dořešit. Oficiálně přišel na půlroční hostování z Kladna Zděnek Hrnčíř. Při dlouhodobém zranění 
Mrázka nám přišel druhý brankář docela vhod. Z hostování z Kladna se vrátili Matěj Holub a 
Fuksa. Hostování na Kladně změnil za Duklu Praha i Radek Fojt. Liszok na Kladně hostovat zůstal. 
Koncem jara se znovu zapojil do přípravy Girga, ale z disciplinárních důvodů byl v červnu dočasně 
vyřazen. Z ročníku 2004 přešel na atletiku i Ondra Mlch a začal s námi trénovat Květa Ševčík. 
Takže nás celkem je 26. 
Realizační tým: 
    tým trenérů se konečně stabilizoval. Dominik Tauš, Pavel Čablik, Aleš Steinbrecher sice mají 
třísměnný provoz, ale dá se to celkem dobře zkombinovat. Vypomáhat v případě nouze chodil i 
Luboš Šmehlík s nímž počítám i do budoucna. Jirka Mlch, pokud měl čas, učil kluky techniku 
běhání. Tým doplňuje i zástupkyně rodičů, kde starost o vedení financí má Danča Zrcková. Ušetří 
mi spoustu práce a hlavně jsou finance pod kontrolou rodičů.  
 
Zimní příprava -  tento rok jsme úplně vynechali halu. Sehráli jsme jen několik turnajů bez 
speciální přípravy. Bylo to trochu znát, ale vždy je něco za něco. Naopak, zdá se mi, že ve hře na 
UMT jsme se dost zlepšili. Přihlásili jsme se na turnaj mladších žáků na Zličíně. Trochu jsem se 
zápasů proti starším hráčům obával, ale kluci odehráli většinou výborná utkání. Teprve ve finálové 
fázi jsme dostali několikrát na frak. Ročník 04 si uspořádal svoje dva halové turnaje, 03 měli jeden 
v Mostě pro zpestření. 
 
Mistrovská utkání: 
    na rozdíl od podzimu tu nebudu rozebírat jednotlivá utkání – bylo by jich dvakrát více. Tak jen 
letmý průběh. Po podzimu jsme byli na pěkném 3.místě dva body za SK Kladno04 a Rakovníkem. 
Jaro bylo o chlup horší. Kromě porážky s SK Kladno i prohra se Slovanem Kladno. A dvakrát po 
remíze jsme prohráli na penalty. Kladem bylo vstřelení 97 branek – tedy o 23 více než na podzim, 
minusem obdržené góly – 34 (o 6 více než na podzim). Ve vstřelených brankách jsme s lepšími 
celky drželi krok, v obdržených jsme silně pokulhávali. „B“ mužstvo se příliš nevytáhlo a i když 
některé zápasy mělo převahu, většinou je prohrálo. A tak 9 bodů a 13.místo není nic moc. Spíš nic 
než moc. Tady očekávám příští rok výrazné zlepšení. 
 
Hodnocení týmů: 
    po pravdě řečeno, jaro jsem očekával výsledkově lepší od obou mužstev. Nevyhráli jsme některá 
utkání, která jsme vyhrát mohli a měli. Zpočátku jsem Béčku vypomáhal některými hráči Áčka, ale 
když jsem viděl, že se na ně spoléhají až moc, omezil jsem to. Bylo to znát i na výsledcích, ale 
důležitější bylo, že kluci museli hrát sami za sebe a nespoléhali se na jiné. Jako jediné mužstvo jsme 
dokázali porazit mužstva na prvních dvou místech před námi. SK Kladno na podzim 4:2. V jarní 
odvetě soupeř využil možnosti posílit mužstvo staršími hráči ročníku 2002 a porážku nám vrátil. 
Rakovník jsme na jaře po vynikajícím výkonu doma porazili 5:2. Zatím je pro nás největším 
nepřítelem nevyrovnanost výkonů. V tomto věku je to ale normální. Hlavní je vědomí, že kluci 
fotbal hrát umí a je na trenérech, aby je přinutili hrát co nejlépe a opakovaně podávali co nejlepší 
výkony. 



 
 

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

 

1. SK Kladno 25 23 0 2 175: 42 69  ( 30) 
 

2. Rakovník "B" 25 23 0 2 172: 32 69  ( 33) 
 

3. Slaný "A" 25 19 3 3 171: 62 60  ( 24) 
 

4. Kročehlavy 25 15 3 7 112: 55 50 2 ( 9) 
 

5. Švermov 24 14 3 7 84: 58 47 2 ( 9) 
 

6. Velvary 25 12 2 11 78: 64 39 1 ( 2) 
 

7. Slovan Kladno "A" 23 13 2 8 105: 70 38  ( 8) 
 

8. Nové Strašecí 25 9 4 12 74: 86 34 3 ( -5) 
 

9. Novo Kladno 25 10 1 14 50: 72 32 1 ( -8) 
 

10. Libčice 24 7 2 15 63:102 24 1 (-13) 
 

11. Tursko 25 4 0 21 45:173 12  (-27) 
 

12. Hřebeč 25 2 2 21 39:126 9 1 (-28) 
 

13. Slaný "B" 13 3 0 10 32: 71 9  (-12) 
 

14. Zichovec 25 1 2 22 27:212 5  (-34) 
 
 
Jaro „A“ -97 branek v mistr.utkáních vstřelilo 16 hráčů: 
MAREK……..……30      ŘÍČKA, HRNČÍŘ, FIŠKA, T.HOLUB, VÁŇA .. 2 
VESELÝ………….16      BARUZZI, ZRCEK, ŠLAJCHRT, TOMEC……..1      
RŮŽIČKA………...13                
KOULA……………8               
ŠMEHLÍK…………7            
M.HOLUB…………6 
MATOUCH………..3 
 
Jaro „A“ - asistence v mistr.utkáních: 
VESELÝ…………….19          BARUZZI, HRNČÍŘ…….3 
RŮŽIČKA…………...13          ŠMEHLÍK, FIŠKA………1 
M.HOLUB, ŘÍČKA…12          POSPÍŠIL, MATOUCH….1 
KOULA………………9               
MAREK ……………..5 
T.HOLUB…………….3 
 
Jaro „B“ - 32 branek v mistr.utkáních: 
KOULA……………….. .7         STEINBRECHER………….2 
PEŠTÁL…………...........4          RŮŽIČKA, ŘÍČKA………..1 
VÁŇA, HÁJEK…………3         FIŠKA, MATOUCH……….1 
ŠMEHLÍK……………....3          ŠEVČÍK, TOMEC…………1 
GIRGA, ZRCEK………..2 
 
Jaro „B“ - asistence v mistr.utkáních: 
ŘÍČKA, VÁŇA………5          HERČÍK, HÁJEK……………1 
ŠMEHLÍK……………5          FIŠKA, PEŠTÁL……………..1 
KOULA………………3          PRIBULA, MLCH…………...1 
RŮŽIČKA……………2          ZRCEK, GIRGA……………..1 
STEINBRECHER……2          ŠEVČÍK, TOMEC……………1 
 



Sezóna - 171 branek v mistr.utkáních: 
MAREK……..……….51       VÁŇA……………………….3 
RŮŽIČKA…..………..26       PEŠTÁL, HÁJEK……..…….2 
VESELÝ…..………….25      FIŠKA, STEINBRECHER…..2 
TOMEC, ŠMEHLÍK…10       T.HOLUB, HRNČÍŘ………...2 
KOULA………………10       BARUZZI, ZRCEK…………1 
M.HOLUB……………6         HARTMAN, FUKSA………1 
ŘÍČKA………………..5         NEJEDLÝ…………………..1 
MATOUCH…………..4                                                     
ŠLAJCHRT…………...4 
 
Asistence v mistr.utkáních: 
VESELÝ, ŘÍČKA…….28       T.HOLUB, MATOUCH.….3 
MAREK………………21       BARUZZI, HRNČÍŘ…..….2 
RŮŽIČKA…………….20       FIŠKA, ZRCEK, VÁŇA….2 
M.HOLUB…………….14       POSPÍŠIL, HÁJEK……….1 
KOULA……………….13       ŠMEHLÍK, FUKSA……...1 
ŠLAJCHRT…………….5        JANEGA…………………1 
 
Hodnocení hráčů: 
Brankáři: T.Holub se celkově zlepšil, jen potřebuje více a hlasitěji dirigovat obranu. Na velkém 
hřišti to bude ještě důležitější. Zděnda Hrnčíř kombinuje slabší a vynikající zákroky. Od podzimu 
se vrací na Kladno. Mrázek se v zimě na horách zranil a do zápasů nezasáhl. 
Obránci: Fiška – se vypracoval v našeho nejlepšího obránce. Některá utkání prakticky nestřídal a 
hodně se zlepšil i po taktické stránce. Koula – směrem dopředu výborný, jeho střelba a produktivita 
je obdivuhodná. Zlepšit se takticky bude nutnost. Pospíšil – po dlouhodobější nemoci se vrátil a 
hrál výborně. Výborná hra tělem a slušná technika ho předurčuje do stoperské dvojice na podzim. 
Váňa – hraje s přehledem, ale často se z něho stává divák – více pohybu! Šlajchrt nutně potřebuje 
zlepšit techniku a práci s míčem.  Zrcek neúnavný bojovník s rezervou v technice i taktice. 
Matouch si v obraně uhrál svoje. Přesto jak říkám – trénink dělá šampióna. Hájek  přes zjevné 
zlepšení má rezervy v tréninku i v zápase. Někdy mi připadá, že ze hry nemá radost.  Steinbrecher 
– jako 04 se celkem logicky trošku hůře vyrovnává se silnějšími protivníky, hraje na více místech v 
sestavě. Překvapivě dal i několik důležitých branek. Makara zlepšil se, ale stále je to málo. Jeho 
poctivost a pracovitost mu určitě pomůže ke zvýšení výkonnosti. Pácal využívá svůj fyzický fond, 
ale jinak se potřebuje zlepšit ve všem a především v přístupu. Ovesný trénoval celé jaro se staršími 
žáky, což se doufám od podzimu změní. A chce to pořádně máknout na všem. 
Záložníci: Říčka – výrazné zlepšení, patří mezi největší bojovníky. Má velké rezervy ve střelbě, 
snaží se zbytečně přihrávat. Růžička - měl by si uvědomit, že potřebuje s týmem více trénovat a žít. 
Být nejlepší ve Zlonicích je pro něj už málo. V kombinaci s Říčkou tvoří výbornou středovou 
dvojici. M.Holub velmi jsem stál o jeho návrat z Kladna. Vynikající hru kombinuje se špatným 
řešením situací, ale to se dá poměrně lehce zvládnout herním tréninkem. S jeho přístupem a 
bojovností to nebude problém. Peštál postupně zvládá fotbalové učení. Musí přijít, jak na to. 
Pribula technicky výborný s přehledem ve hře. Jako ostatním 04 i jemu vadí hrát proti o 2-3 roky 
starším hráčům, což při jeho postavě je pochopitelné. Nabádat ho, aby se nebál jít do soubojů, je 
někdy až nevhodné. Když má protivník 20kilo a půl metru navíc, to se bojuje těžko. Baruzzi –
ročník 2002- přišel z Kladna a měl by se prosadit do základní sestavy. Girga  bombardoval mě 
SMSkami k návratu do týmu. Technicky vynikající, ale pokud se nevyrovná s disciplínou, nemůže 
v týmu hrát. Ševčík  jaro odtrénoval u nás, hrál v Jedomělicích. Ročník 04 s celkem dobrou 
perspektivou. Velký předpoklad zlepšování. 
Útočníci: Marek – elitní střelec týmu  téměř bez výkonnostních výkyvů. Nechá si poradit a díky 
tréninkové píli se konstantně zlepšuje. Na tomto podzimním hodnocení nemám co měnit(Kába Cup 
byl výjimkou). Letos v soutěži nastřílel 51 branek. Dal jsem si práci a spočítal jeho vstřelené branky 
od sezóny 2008 v zápasech(bez halových turnajů). Došel jsem k číslu – 209 (bez sezóny 2009/10 
která mi chybí) a bez přáteláků.  Veselý se s Markem velmi dobře doplňují. Tam, kde nepomůže 



Matyášova technika, tam nastupuje Vojta se svou motorkou – tedy rychlostí. Nutně potřebuje 
zlepšit techniku a pravou nohu. Tomec se konečně začíná prosazovat. Jaro mu sice nevyšlo, byl 
dlouho zraněn. Ještě to není ono, ale zdá se, že konečně ví jak. Chce to nechat si říci a makat.  
Šmehlík má v útoku těžkou konkurenci a tak někdy nastupuje i na jiných postech. Chce to 
především zlepšit pohyb, tvrdost a úsílí. Fuksa velmi mě mrzelo, že zmizel z našeho týmu. Od 
sezóny 2010 vstřelil 221 branek(na rozdíl od Marka jednu sezónu hrál i za naše Béčko kde dal 
40gólů) a i herně patřil mezi nejlepší. Z mého pohledu je to fotbalová vražda talentovaného hráče!!! 
Fojt pokračuje v hostování v Dukle Praha.  
Liszok hostuje v SK Kladno. 
 
Jak od podzimu:  
   zde dochází k podstatné změně. Pokud dořešíme přestupy nových hráčů a do přípravy se zapojí 
kluci ročníku 2004, kteří byli minulou sezónu u ročníku 2005, bude nás kolem 30. Budeme mít opět 
dvě mužstva. Silnější mužstvo bude hrát soutěž starších žáků již na celé hřiště. Opět budeme hrát 
proti o dva roky starším soupeřům, ale osobně se toho nebojím a můžeme využít i hráče ročníku 
2002(Ovesný,Baruzzi). V této soutěži ještě lze střídat hokejovým způsobem, což budeme určitě 
využívat. Druhé mužstvo bude hrát okresní přebor mladších žáků, kterou jsme hráli letos. Bude 
složeno z hráčů 2003 a 2004 se snahou znovu vytvořit mužstvo, které by další rok mohlo hrát tuto 
soutěž – tedy ročník 2004. K tomu by mohli pomoci i hráči, kteří doposud trénovali s ročníkem 
2005 - Pražák, Kemr, Štastný, Hadač a Šebesta. Záleží jen na nich, zda budou mít zájem k nám 
přijít.  
   Vím, že rodiče nemají rádi dělení hráčů na áčko a béčko. Ale jinak to prostě nejde. Budeme mít 
společné tréninky, trenéři budou u obou týmů rotovat. Ale aby se kluci zlepšovali, musí hrát kvalita 
proti kvalitě. Ať už je vyšší nebo nižší. Klukům to může jen prospět. 
 
Poděkování :  
   sponzorům za jejich příspěvky. Masným krámům ing.Tomáše Drholce za sponzorování turnaje. 
Díky firmě Jirky a Zděnky Tomcových – LKW Servis - máme nové teplákové soupravy a 
připravujeme i podzimní turnaj. Díky i trenérům a všem, kteří se podílí na chodu našeho týmu. Za 
pomoc s administrativou kolem týmu a PC speciální můj dík ing. Dodo Kurillovi. Konzultace 
v jeho kanceláři mi na jednu stranu prospívají, ale zároveň dávají neskutečně zabrat. 
 
   Tréninky: 
    trénovat začínáme v pátek 7.8.15 a hned na to v neděli 9.8. odjíždíme do Kochánek na 
soustředění. Chtěl bych tam mít přátelák každý den a spolu s tréninky připravit mužstva na těžký 
podzim. Mužstvo hrající krajskou soutěž 1A. starších žáků bude trénovat pondělí-úterý-čtvrtek 
s tím, že v sobotu dopoledne budeme hrát mistrovská utkání. Mužstvo hrající soutěž mladších žáků 
bude mít tréninky: pondělí dobrovolný- úterý-čtvrtek společný a v pátek domácí zápasy. 
 
Experiment: 
    když se osamostatnil ročník 2003, vyhlásil jsem si sám pro sebe experiment. Byl jsem zvědav, 
jak dlouho a zda vůbec jsme schopni držet krok s naším nejbližším soupeřem SK Kladno. Zpočátku 
jsme soupeře poráželi, poté co odešel Ráďa Fojt na Kladno se situace obrátila a více jsme 
prohrávali. U nás vždy záleží, v jaké sestavě nastoupíme – jestli budeme kompletní. Pokud chybí 2-
3 hráči, již máme problém je kvalitně nahradit. Pokud jsme kompletní, soupeři se vyrovnáme. Zda 
se na této skutečnosti něco změnilo, to si chci ověřit opět na podzim v přátelském utkání. 
    Vzhledem k tomu, že nemůžeme hrát kvalitnější soutěž, musím kluky přihlásit do okresních 
soutěží. Řešil jsem to tak, že tým hrál vždy proti buď o rok nebo dva roky starším hráčům. Myslím, 
že to zvládli celkem dobře. Tento rok se bude situace opakovat. S tím rozdílem, že to bude né 
okresní, ale krajská soutěž 1A.třídy. Tedy hra na celé hřiště a posunutí se kvalitativně výš. Zatím 
jsme takto odehráli pouze dvě utkání, ale dá se říci, že výkon byl výborný. Tak uvidíme. 
 
          za tým trenérů Rony Tauš 


