
 

Závěrečné hodnocení jarní části SR 2014/2015 

 

 Jak začít závěrečné hodnocení uplynulé části SR 2014/2015? V této chvíli se nesepisuje 
závěrečné hodnocení nijak lehce. Ještě v únoru, na začátku zimní přípravy, byly naše naděje docela 
velké. Zpáteční příchod nám, kvůli dopravě do Postoloprt, slibovala Lenka Tučková. Podařilo se nám 
udržet téměř celý tým, navíc velezkušená Jana Dimová také slibovala svou účast na trénincích a 
zápasech. Navíc přišlo pár nových holek, takže jsme se na sezónu začali i těšit. Ale jak se říká,“ 
neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil“. 

 Začátkem března už jsme měli jasno, že vše nebude tak růžové, jak jsme si mysleli. Lenka 
Tučková se nevrátila, Jana Dimová nebyla tak aktivní, jak jsme si mysleli, několik holek nechodilo na 
tréninky, další se přestěhovaly, jiné byly nemocné, některé zraněné a další si našly jiné důvodu své 
absence. Přesto jsme první dvě utkání odehráli velmi pěkně. Nejprve děvčata prohrála po chladném 
přístupu v Blatné 7:3 (za SK se trefily Landesková, Dimová, Paurová), ale pak se ukázala v lepším 
světle doma proti Braníku, kde přesto prohrála 0:3. Zato na Zlíchově jsme podali snad nejhorší výkon. 
Tady jsme dostali nařezáno 14:0 i přesto, že jsme s sebou vezli slušnou sestavu. Po této prohře jakoby 
se tým rozsypal. Novotná si zde poranila kotník, tzn. min. 3 týdny klidu, které se zřejmě protáhly až 
doposud, protože už za náš tým do konce sezony nenastoupila. Bohužel, s tím se svezla i její 
přítelkyně, Ivana Patřičná, která od té doby přišla pouze na jeden zápas. Tím pádem nám vypadly 2 
hráčky základu. Proti oslabeným Vonoklasům jsme je ještě nahradit dokázali, když jsme doma uhráli 
remízu 1:1 a vlastně náš jediný bod, který nám svou trefou zajistila Nikča Landesková. Do Jindřichova 
Hradce už jsme však odjížděli v 10 hráčkách a tomu odpovídal i výsledek 9:0, kdy však naše děvčata 
celkem statečně bojovala a je nutné je za to pochválit. V dalším zápase, doma s Hrádkem, jsme měli 
k dispozici opět jen 10 hráček, takže zápas s podobným průběhem a výsledkem – 1:10, kdy naši 
jedinou branku vstřelila Alča Erbová. Po těchto výkonech jsme holkám trochu věřili, že budou chtít 
udělat nějaké body alespoň u , do té doby, posledního týmu tabulky – Horní Břízy. Sem jsme nakonec 
„ukecali“ 11 hráček, jenž odehrály průměrné utkání, které jsme ztratili chybnou rozehrávkou stoperky, 
přišli jsme tak i o remízu – v Bříze prohra 1:0. Na další utkání – doma proti VS Plzeň – se nám sešlo 
13 hráček, které však nestačily tempu hostí a i doma jsme po hezkém výkonu padli 1:4 (za SK 
Landesková). Po tomto utkání nás čekal zápas na Dukle JM, kam jsme opět dorazili v 10 hráčkách a 
tak se nedal čekat hezký fotbal – dostali jsme 7:0. Poslední domácí utkání a zároveň nejhezčí, jsme 
odehráli proti DFK Bohemians Praha, kterým jsme celkem obstojně stačili prvních cca 80min. Pak už 
náš tým fyzicky odpadl a tak si soupeř odváží výhru 3:6 (branky za SK opět Landesková). 
Každopádně pro nás to byl nejlepší zápas sezóny, což potvrdil i divácký ohlas na tomto utkání. 
K poslednímu zápasu do Sezimova Ústí už jsme však odjížděli jen v 8 hráčkách. Takže o fotbale 
nemohla být vůbec řeč a tak jsme si z jihu Čech odvezli nášup 14:0 a ostudu za to, že jsme měli jen 8 
hráček. 

 

 Tak a co k tomu napsat? S týmem, kde máte pouze nějakých 10 „věrných“ hráček – 
Landsdorfová, K. Patřičná, Tesárková, Erbová, L. Nováková, Peňázová, Landesková, Paurová, 
Kunrtová, Čepeláková, moc „parády“ nenaděláte. Ne vždy dorazily všechny, ale tato desítka většinu 
zápasů odehrála. Je mezi nimi několik začátečnic, které hrají 2. rokem a po těch nemůžeme chtít 
zázraky. Stejně tak po těch zkušenějších. Ač nejzkušenější z nich (Landesková) se o to snažila, 
bohužel neměla šanci – fotbal je prostě týmový sport. Jak jsme se sami ujistili (např. proti DFK 
Bohemians, VS Plzeň, J.Hradec), když přijdou všechna děvčata, hrajeme krásné zápasy a mohli 
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bychom se tak pohybovat na jiných místech tabulky, než na posledním místě. Když bych měl hodnotit 
tréninky, opět není o čem. V průměru jsme trénovali se 6 hráčkami, které se navíc měnily. Ale nebylo 
zvláštností, že se na trénink dostavily jen 2 až 3 hráčky. Tzn. trénink zrušen, příp. individuální s těmi 3 
hráčkami. Takže nebyla šance vůbec něco nacvičit, posílit fyzičku anebo se sehrát. Proto ty zápasy 
vypadaly tak, jak vypadaly. Je pravda, že těch 10 věrných se sehrálo celkem dobře a trochu o sobě 
vědí, ale na zajímavé výsledky je to prostě málo. Každopádně bychom jim ještě jednou chtěli 
poděkovat za jejich aktivitu, docházku a chuť soutěž dohrát a celý tým podržet. Téměř zázračně nás 
po celou dobu držela brankařka Nikča Landsdorfová, která by klidně mohla chytat v ČFL nebo po 
dobrých trénincích i 2. celostátní ligu žen. Stejně tak i Nikča Landesková, která vlastně souběžně 
s naším týmem hraje ČFL v dresu pražských Ďáblic (stř.starty) a od nového SR bude možná hrát 2. 
celostátní ligu v dresu AFK Malešice. My jsme hrdí na to, že jsme se s tak talentovanými hráčkami 
mohli setkat a mít je v týmu – děvčata, děkujeme. 

V průběhu celé sezony (vlastně neustále) jsme se snažili najít nějaké posily. Hráčky, které by 
chtěly hrát. Dokonce přišlo několik nových děvčat, které však beze slova opět zmizely. Některé z nich 
slibují a slibovaly, jak přijdou a nic. Hledáme chyby všude možně a tak jsme před těžkým 
rozhodnutím, jak dál. 

 V této chvíli je situace celkem klidná a děvčat chodí na tréninky 7-8, z nichž je těch 6 
nejvěrnějších. K týmu se snad na stálo přidaly talentované začátečnice, Anča Bečvářová a Iveta 
Šímová. Pro holky jsme našli novou, neoficiální soutěž – HOLČINY CUP. Je to soutěž mezi, 
aktuálně, 9 týmy s jinými pravidly, než stanovuje FAČR. Zde se hraje od velkého vápna k velkému 
vápnu v sestavě 8+1. Hokejové střídání, bez ofsajdů, na malé branky a čas 2x30min. Dle našeho 
názoru jsou to ideální podmínky pro ženský fotbal tak, aby byl divácky atraktivnější a pro děvčata 
živější a zábavnější. Proto jsme se rozhodli přihlásit náš tým na závěrečný turnaj této skupiny a 
vyzkoušet si tak tento styl hry. Prozatím máme nahlášeno 10 děvčat, které by na turnaj měly jet určitě. 
Po skončení turnaje dáme hlavy dohromady a probereme, zda má smysl tým do této soutěže přihlásit, 
nebo jak to vůbec s ženským fotbalem ve Slaném bude. To vše se tedy rozhodne do konce června 
2015. Nastalá situace nás mrzí a je velmi citlivá, jelikož jsme zde chtěli vytvořit perfektní partu a tým 
ženské kopané, který by reprezentoval ženský skupinový sport a zároveň město Slaný u nás i po 
republice. Jenže s přístupem dnešní mládeže je tato meta jen velmi těžko dosažitelná. 

Za celý tým bych ještě rád poděkoval všem funkcionářům SK Slaný za jejich podporu. Stejně 
tak rodinám našich děvčat a v neposlední řadě také sponzorům a fanouškům za jejich přízeň. Přeji 
Vám krásné slunečné léto bez zranění, nervů a nepříjemností. Mnoho pohody a krásnou letní 
dovolenou. 

 

Vedoucí týmu, Rochl Jindřich 
Trenér, Vaniš Josef 

V Slaném dne 23.6.2015 
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