
Bilance soutěžního ročníku 2014 – 2015 mužů SK Slaný v I. A třídě 

     Završili jsme pátý rok našeho působení v A třídě středočeského kraje a hned v úvodu 
našeho bilancování můžeme konstatovat, že jsme dosáhli na dosud nejlepší umístění a 
vyhnuli se tak záchranářským pracím, jako tomu bylo v letech minulých.  

     V konečné tabulce jsme skončili na 7. místě se ziskem 37 bodů ( z toho na podzim 
16), skóre 54:14 a zápasovou statistikou 11 – 4 – 13. V jarní části jsme tedy dokázali 
uhrát 21 bodů se skóre 30:19. To vše při 6 výhrách, třech remízách a 5 porážkách. Na 
jaře se na vstřelených brankách podíleli shodně s osmi trefami naši útočníci Galbavý se 
Stožickým, následuje Volf s pěti brankami a Kubaška se třemi. Dalších pět hráčů si 
připsalo po jedné vstřelené brance, jsou to Čablík, Stibor, Nykl, Hansl a Tikovský. Ta 
poslední branka do počtu připadá na vrub našeho soupeře, jednalo se o vlastní gól. Během 
jara se v brance objevili dva brankáři. Jochman odchytal 8 zápasů a kladenský farmář 
Sedlák 6. V poli si pak připsalo start dalších 17 hráčů, v nichž je započítáno také 
dvojnásobné účinkování dalšího farmáře Pudila. Ve všech zápasech nastoupili Čablík, 
Galbavý, Tikovský a Klusáček. Jediný jarní zápas vynechali Rada, Kubaška, Stožický a 
Hansl. Dvě utkání pak vynechal Volf. Na opačném konci minutáže hráčů pak stojí Suk, 
kterého diváci mohli vidět pouze při jednom vystoupení, když na hřišti pobyl 25 minut.  

      Za řekněme úspěšným působením v sezóně pak stojí hlavně její druhá polovina, ta 
jarní, kdy jsme se dokázali zlepšit v domácích zápasech a před vlastními diváky bodovat. 
V 7 zápasech jsme dokázali pětkrát vyhrát a nepovedlo se nám doma udolat pouze 
Černolice a letos suverény soutěže – postupující Velvary, se kterými jsme uhráli plichty 
0:0 a 2:2. Zatímco s postupujícími celky jsme odehráli na jaře výborné zápasy, na druhé 
straně nás mrzí, že v tabulce za námi jsou celky, na které jsme nedokázali během roku 
uhrát ani jediný bod. Jde o Zavidov a Hvozdnici a k těmto neoblíbeným mužstvům 
můžeme ještě přidat třetí celek, se kterým jsme rovněž prohráli oba zápasy – Lhotu. 

     Nyní si hráči od fotbalu mohou odpočinout, nejedná se ale o dlouhou pauzu.  Trenér 
Martin Nový začíná s tréninky již 7.7. a letní příprava bude trvat jeden měsíc, neboť 
start nového ročníku očekáváme 8.8. V přípravě sehrajeme 5-6 přátelských zápasů a pak 
se již přihlásí soutěž. Z domácích hráčů se očekává návrat Jakuba Hořejšího po operaci 
kolene a také příchod dvojice nadějných dorostenců Matouška a Žahoura. Z hostujících 
hráčů pak zůstává nejen Galbavý, ale také celá ústecká enkláva. Příchod dalších možných 
posil do mužstva je zatím v jednání výboru SK. V novém ročníku naší A třídy budou 
zřejmě startovat minimálně čtyři (spíše však ještě více) nové, pro nás neznámé celky a 
všeobecně se neočekává žádný výkonnostní pokles soutěže.  

     Za realizační tým áčka přeji tímto všem našim svěřencům, funkcionářům, věrným 
fanouškům  a všem, kteří se na nás přišli v uplynulém soutěžním roce podívat , slunečné 
léto, příjemné dovolené a poklidný odpočinek. 



Vedoucí mužstva, Milan Šúr 

      


