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5. místo 1.A třída starších žáků 
 

 
 
 
 

 
Trenéři:  Sirůček Bedřich, Šindler Miroslav 
Vedoucí mužstva:  Melen Františe 



Realizační tým: Sirůček – trenér 
                           Šindler  – trenér (srpen až listopad 2014 – ukončil činnost) 
                           Melen – vedoucí mužstva  
 
Hráčské obsazení:  Melen, Šebek, Šultys (pouze podzim 2014), Třeska, Fuksa, 
Džindžichašvili, Dudr J., Žaba, Dundr P., Racek (pouze podzim 2014), Cimrman, 
Suchý, Veselý, Drbal, Vaktor, Klier, Lain, Adamus, Novák, Ovesný, Danda (pouze 
jaro 2015) 
 
 
Stručné vyhodnocení  
 

Máme za sebou SR, na jehož startu jsme ani nedoufali, že se nám podaří 
vcelku pěkné umístění na páté příčce v krajské 1.A třídě.  

Všechno začalo již v srpnu loňského roku, kdy jsme převzali mužstvo téměř 
před rozpadem, u kterého nefungovalo zhola nic. Tato situace vycházela z okolností, 
kdy se u mužstva každý půlrok měnil nový trenér (to není pro hráče vůbec dobré) a 
hlavně nebyly nastaveny základní mechanismy, které jsou potřeba pro správné 
fungování mužstva. Morálně a výkonnostně pokleslý kádr nás přiměl zamyslet se, 
kde vlastně začít a co si vytyčit za cíle. 
  Po uvážení jsme se rozhodli, že celou podzimní část soutěžního roku budeme 
obětovat především budování týmu a nastavení správného chodu mužstva. 
K překonání tohoto handicapu jsme zvolili postup, který byl jediný možný a to 
vykašlat se na výsledek a věnovat se hráčům a jejich zájmu o fotbal. Tento cíl sebou 
nesl riziko neúspěchu v soutěži, které jsme se rozhodli podstoupit, abychom tým 
připravily na jarní část soutěže, kde jsme chtěli předvádět kvalitní fotbal, který bude 
navazovat na úspěchy předchozích mládežnických mužstev v kategorii žáků.  
Jako první jsme zapracovali na neukázněnosti hráčů a špatné tréninkové morálce, 
která byla tím nejdůležitějším odrazovým bodem pro náš budoucí cíl. Druhé v pořadí 
bylo smazání obrovských individuálních výkonnostních rozdílů a třetím v pořadí, bylo 
odstranit nedostatky v základních dovednostech hráčů.  

Po neskutečně obtížném podzimu, jsme v zimní přípravě přešli do běžného 
tréninkového módu a náš plán přešel do druhé fáze, tedy vylepšit kondiční, herní a 
technické dovednosti hráčů. Příprava probíhala bez zimní přestávky, tak abychom 
neztráceli čas, a plně jsme využili možnosti naší umělky v zimním období. Po čtyřech 
měsících intenzivní práce prošlo mužstvo velkou proměnou a to po všech stránkách. 
Důkazem jsou výsledky v jarní části soutěže, skvělá atmosféra v kabině a posun ve 
fotbalových dovednostech napříč celým mužstvem.  

Samozřejmě platí, že nelze odstranit vše, co bylo zanedbáno, protože času je 
málo a přehnaná tvrdost by mohla hráčům spíše ublížit, nežli prospět. Zůstalo nám 
tak několik věcí, které budeme muset ještě v průběhu letní přípravy dořešit a 
vypilovat, abychom mužstvo připravili na novou soutěž, kterou bude krajský přebor 
mladšího dorostu, který se nehrál ve Slaném již sedm let.  
 
Podzim  
– co se podařilo: nastavení týmu; zlepšila se docházka hráčů z podprůměrné na 
běžný standard; došlo k prokazatelnému zkvalitnění individuálních herních 
dovedností u nově příchozích hráčů; motivace a soudržnost týmu měla stoupající 
tendenci a zájem trénovat neustále stoupal; připravili jsme hráče na útočnější model 
fotbalu, vycházející z kvalitní defenzivní hry a rychlého přechodu do útoku (s dílčími 



nedostatky - v podobě slabších hráčů, kteří nebyli zatím schopni zvládnout vše 
potřebné) 
– co se nepovedlo: prokazatelně zlepšit týmový herní výkon a zkvalitnit hru celého 
týmu do kompaktního celku (již z výše uvedených důvodů na to nebyl čas); udržet 
koncentraci hráčů od začátku do konce utkání; dosáhnou větší míry sebedůvěry 
hráče při osobních souboji; zlepšit hru hlavou; nacvičit několik nových signálů pro 
standardní situace; zbavit hráče obavy z vlastní odpovědnosti (překonat strach sám 
ze sebe – „že něco pokazím“); zkvalitnit kondiční připravenost hráčů; zlepšit hru 
jeden proti jednomu; zkvalitnit střelbu a to zejména ztíženou. 
 
Jaro  
– co se povedlo: prokazatelně došlo k nárůstu týmového herního výkonu a zvládnutí 
utkání po taktické stránce; v jarních utkáních jsme naše zápasy prohráli jen díky 
individuálním chybám hráčů a nikoliv špatnou hrou celého mužstva; došlo 
k výraznému posunu v dovednostech hráčů; podařilo se nám nacvičit několik signálů 
na standardní situace, ze kterých jsme efektivně dokázali zakončit; zaznamenali jsme 
velký nárůst kvality v ovládání míče a zkvalitnění střelby i za ztížené situace; zlepšili 
jsme dovednost hry jeden na jednoho; tím nejpodstatnějším je ale skutečnost, že 
jsme fungovali jako tým a naše kvalitní hra byla pro soupeře mnohdy velkým 
překvapením, které upevňovalo naši sebedůvěru. 
 – co se nepovedlo: u některých hráčů jsme stále nedokázali odstranit obavu 
z osobních soubojů a to zbytečně sráží vybrané hráče opakovaně do průměru; 
nepodařilo se dostatečně zapracovat na výší koncentraci některých hráčů, kteří 
podceňují situace a zbytečně chybují; nepodařilo se - u malé skupinky hráčů 
odstranit „maminkovský syndrom“ – bohužel někteří hráči stále ještě nepochopili, že 
fotbal je tvrdý a náročný sport a raději hledají podporu u rodičů, jak nejít trénovat 
anebo samotní rodičové do dnešního dne nepochopili, že jejich dítě dělá sport, který 
se hraje za každého počasí a že když prší, neznamená to automaticky, že se v ten 
den netrénuje.  
 
   Celkově lze hodnotit SR jako období návratu k základním potřebám týmu a hráčů 
samotných. Protože všichni chceme, abychom se fotbalem bavili, bylo nezbytné něco 
obětovat. V tomto případě jsme obětovali výsledky v podzimní části SR, ale stálo to 
za to. Máme v kabině pohodu a dobré prostředí pro další přípravu. Pokud vše půjde 
podle našich představ, měli bychom do příštího ročníku soutěží vstoupit připraveni a 
s týmem, který by měl předvádět kvalitní a pohledný fotbal. 
  
 Chtěl bych touto cestou poděkovat realizačnímu týmu za odvedenou práci a 
především bych chtěl poděkovat hráčům za jejich důvěru, velký kus dřiny a za to, že 
změnili svůj přístup k fotbalu a díky tomu vytvořili skvělou partu táhnoucí za jeden 
provaz. 
 
 
 
 
 
 

Vedení mužstva starších žáků 


	Trenéři:  Sirůček Bedřich, Šindler Miroslav

