
       Hodnocení podzim - ml.žáci -  2014   
    Podzimní sezóna pro nás začala 12.8.14. Dost hráčů bylo ještě na prázdninách, ale postupně nás 

přibývalo. Na soustředění jsme jeli v neděli 24.8. a začali jsme ho přátelským utkáním v Lysé nad 

Labem. Nakonec nás bylo 17, což bylo docela dost. Kluci trénovali výborně, tréninky jsme 

doplňovali i dovednostními soutěžemi a ve středu jsme opět odehráli přátelák v Lysé. Koncem 

týdne toho měli kluci už dost. Myslím, že se to i projevilo na prvním mistr.utkání v Rakovníku. 

Kádr mužstva:  
     v mužstvu jsme měli trochu chaos. Do týmu jsme přijali dva hráče ročníku 2002 – Janegu a 

Hartmana. Z rozpadajícího se mužstva ročníku 2004 k nám přišli Šmehlík, Mlch, Pribula a  

Steinbrecher. Na hostování na Kladno to šli zkusit Liszok, Matěj Holub a Fuksa, když Radek Fojt je 

tam už déle. Byl jsem velmi rád, když jsem opět přesvědčil Zděndu Růžičku, aby se vrátil k nám do 

týmu ze Zlonic. Postupně do mužstva přišli Makara, Peštál a na konci podzimu i Pácal. Naopak 

skončil Štefan Girga. Takže kádr čítá 26 hráčů. 

Realizační tým: 
    Dominik Tauš pokračuje v roli zaskakujícího trenéra, na pozici asistenta skončil Emil Fuksa. 

Během podzimu přišel Pavel Čablík a koncem podzimu začal oficiálně i Aleš Steinbrecher. Na 

výpomoc, když je potřeba, chodí i Luboš Šmehlík. Jsem rád, že do našeho týmu se zapojil i Jirka 

Mlch, který má licenci atletického trenéra. Kdo viděl naše kluky běhat, ví, že tady čeká Jirku hodně 

práce. S technikou běhu někdy připomínají …. Do týmu počítám i rodiče. Danču Zrckovou, která 

vede finance, Martinu Sajlerovou, Magdu Říčkovou starající se o doplňování sportovního vybavení 

a ostatní, kteří vypomáhají při turnajích. Takže všem patří moje poděkování. 

Mistrovská utkání: 

   V pátek večer 29.8. jsme se vrátili ze soustředění a v sobotu dopoledne hráli v Rakovníku. Debakl 

5:10 a né tak špatný, ale unavený výkon. Ve druhém mistráku v N.Strašecí jsme opět nepotvrdili, že 

máme natrénováno a po remíze 4:4 jsme prohráli i na penalty. Takže tabulka pro nás vypadala 

katastroficky. Další tři zápasy jsme odehráli celkem výborně. Porazili jsme Kročehlavy 5:2, Novo 

Kladno 3:2 a především vítězství s SK Kladno04-favoritem soutěže - 4:2 nás pozvedlo. Výborný 

výkon se S.Velvary 7:1 a vítězství se slabšími celky Libčic 4:1, Zichovce 16:2, Turskem 8:1 a 

Hřebčí 8:0 nás posunulo v tabulce výšše. V těchto utkáních dostali příležitost i slabší hráči a docela 

se uplatnili. Poslední dvě utkání byla výborná. Nejprve jsme  trochu se štěstím vyhráli 4:3 ve 

Švermově po oboustranně vynikající hře a podzim jsme zakončili doma s výrazným vítězstvím nad 

Slovanem Kladno 6:0. Takže porážka, remíza a pak 10 vítězství za sebou. 

Znamená to celkově třetí místo v tabulce za SK Kladno04 a SK Rakovník. Oba týmy mají 33bodů, 

my na třetím místě 31. Nastříleli jsme 74branek(o jednu méně než Rakovník) a obdrželi 28 branek 

což je také poměrně hodně.  

 

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

 

1. Rakovník "B" 12 11 0 1 75: 16 33  ( 18) 
 

2. SK Kladno 12 11 0 1 68: 28 33  ( 12) 
 

3. Slaný 12 10 1 1 74: 28 31  ( 13) 
 

4. Kablo Kročehlavy 12 8 0 4 61: 29 24  ( 3) 
 

5. Slovan Kladno "A" 12 7 1 4 58: 31 23 1 ( 4) 
 

6. Švermov 12 7 1 4 40: 23 22  ( 4) 
 

7. Velvary 12 6 1 5 43: 28 20 1 ( 4) 
 

8. Nové Strašecí 12 3 3 6 32: 37 14 2 ( -3) 
 

9. Libčice 12 3 2 7 28: 55 12 1 ( -7) 
 

10. Novo Kladno 12 3 1 8 22: 31 11 1 ( -8) 
 

11. Tursko 12 2 0 10 20: 75 6  (-15) 
 

12. Hřebeč 11 0 1 10 10: 53 1  (-14) 
 

13. Zichovec 11 0 1 10 13:110 1  (-17) 



 

 

   74 branek v mistr.utkáních vstřelilo neuvěřitelných 16 hráčů: 
MAREK……..……21                KOULA, PEŠTÁL………….2 

RŮŽIČKA…..…….13                STEINBRECHER,HÁJEK…2 

VESELÝ…..……….9                MATOUCH, VÁŇA………..1 

TOMEC…................9                 HARTMAN, FUKSA………1 

ŠMEHLÍK…………3                 NEJEDLÝ…………………..1 

ŠLAJCHRT………..3 

ŘÍČKA……….……3 

 

Asistence v mistr.utkáních: 
MAREK, ŘÍČKA….16               M.HOLUB, ZRCEK.….2 

VESELÝ…………….9               VÁŇA, MATOUCH…..2 

RŮŽIČKA…………..7                FUKSA, JANEGA…….1 

TOMEC……………..6                FIŠKA, HÁJEK……….1 

ŠLAJCHRT…………5 

KOULA…………….4 

 

Přátelská utkání – výsledky: 

SK Slaný03 – SK Kladno04  7:5 

Branky: Nejedlý 3, Marek, Váňa, Fuksa, Veselý 

FK Louny – SK Slaný03   6:4 

Branky: Marek 2, Koula, Girga 

FŠ Most – SK Slaný03   4:7 

Branky: Říčka 2, Girga 2, Marek, Šmehlík, Fuksa 

Lysá n/Labem – SK Slaný03   6:10 

Branky: Marek 3, Říčka 2, Koula 2, Tomec 2, Steinbrecher  

Lysá n/Labem – SK Slaný03   5:14 

Branky: Tomec 4, Marek 2, Říčka 2, Koula 2, Šmehlík 2, Steinbrecher, Váňa 

AFK Tuchlovice – SK Slaný03   6:2 

Branky: Říčka 2 

SK Slaný03 – SK Kladno03    6:3 

Branky: Marek 2, Veselý 2, Koula, Říčka 

 

Turnaje: 

Neratovice 1.11.14 – druhé místo ze 6 mužstev za Ústí n/Labem 

Branky: Marek 5, Říčka 4, Veselý 3, Tomec 1 

Vojta Veselý vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. 

 

Králův Dvůr 23.11.14 – páté místo z 8. 

Branky: Marek 5, Říčka 2, Růžička, Koula, Váňa, Šmehlík 

Hráči: 
Brankáři: Mrázek a T.Holub – udělali další pokrok. Je mi už trapné psát, ale platí to: chybí jim 

brankářský trénink. Moje snaha získat někde pro ně trenéra se nedaří. 

Obránci: Fiška – náš zřejmě nejlepší obránce udělal velký výkonnostní skok. Některá utkání 

prakticky nestřídal a hodně se zlepšil i po taktické stránce. Šlajchrt, Zrcek – platí co posledně. 

Bojovníci s rezervou v technice i taktice. Koula – výborný v útočení, někdy příliš riskuje a má na 

triku dost vstřelených i obdržených branek. Matouch přešel do obrany a vede si celkem dobře. 

Hájek a Váňa – velké rezervy v tréninku i nasazení v zápase. Někdy mi přijde, že je fotbal moc 

nebaví. Mlch - přestože má proti sobě fyzicky zdatnější soupeře, nebojí se a hraje výborně. Na 

posledním turnaji na Kladně byl z našich hráčů úplně nejlepší. Steinbrecher – trošku hůře se 

vyrovnává se silnějšími protivníky, ale je na něj spolehnutí. Makara – s fotbalem začíná a teprve se 



vše učí. Na to, aby se klukům vyrovnal, bude muset pořádně máknout. Pácal – před třemi lety se 

odstěhoval a nyní se vrací. Uvidíme, ale jako obránce to tenkrát trochu mastil a v souboji neuhýbal. 

Záložníci: Říčka – velmi se zlepšil po všech stránkách a je pro nás klíčovou postavou středu pole. 

Růžička – jsem velmi rád, že přehodnotil jarní odchod z týmu. Spolu s Říčkou tvoří velmi silnou 

záložní dvojici zhruba stejné výkonnosti. Přesto si myslím, že jarní výpadek je trochu znát. Janega 

– přišel k nám z týmu starších žáků. Velké technické nedostatky nahrazuje bojovností a obětavostí a 

pomalu se zlepšuje. Hartman – stejně jako Janega(oba jsou ročník 2002) si ve starších žákách příliš 

nezahrál a tak mu to chybí. Fotbal kombinuje s florbalem a uvidíme v čem bude úspěšnější. Peštál 

– kdysi s námi začínal a letos se po 4 letech vrátil. Platí to co u Makary – hodně se učit a makat. Pár 

gólů už za nás dal. 

Útočníci: Marek – elitní střelec týmu  téměř bez výkonnostních výkyvů. Nechá si poradit a díky 

tréninkové píli se konstantně zlepšuje. Veselý – škoda, že v prvních dvou mistrovských utkáních 

nemohl nastoupit. Jeho mimořádná rychlost platila na všechny soupeře i když po technické stránce 

je docela dost co zlepšovat. Pro oba platí – trénovat slabší pravou nohu. Tomec – vzhledem 

k přechodu Fuksy do Kladna dostal více prostoru vedle Marka. Hned je to znát na jeho produktivitě. 

Očekávám od něj výrazný výkonnostní zlom, doufám, že už brzo. Šmehlík – další 04. Technicky 

dobrý, dobrá i hra oběma nohama. Velké rezervy v pohybu a úsilí. A bez toho se fotbal hrát nedá a 

technika je k ničemu. Fuksa – podzim strávil na Kladně, ale vrací se zpět. Pro mne nepochopitelné. 

Před půl rokem by na hřišti spal a trénoval s jakýmkoli mužstvem, dnes ho téměř nevidím. Doufám, 

že se to změní a ztracenou formu najde ! Nejedlý – ač ročník 2005 odehrál za nás výborně dvě 

mistr.utkání a dokonce vstřelil branku. Výrazný talent, kterému je už teď SK Slaný malé. 

Pospíšil Jan, Pribula nehodnoceni pro dlouhodobou nemoc. 

 

Fojt přechází z hostování v SK Kladno do Dukly Praha.  

Liszok a Matěj Holub jsou zatím v SK Kladno. 

Podivínský – ročník 05 který s námi krátce trénoval zůstává na hostování v Dukla Praha. 

 

Hodnocení týmu: 
   na podzim jsem trochu změnil strategii. Dosud jsem se snažil sestavovat nastupující sedmičlenné 

formace vyrovnaně. Bohužel při účasti 14 hráčů hráli i hráči výkonnostně slabší a na zápasech to 

bylo znát. Na podzim jsem se snažil dát lepší hráče k sobě do jedné formace, ta druhá byla slabší. 

Proti silným soupeřům jsem ani nevyužil počtu 14 hráčů a tak nás k těžším utkáním bylo třeba jen 

11. Ostatní si zahráli proti slabším soupeřům. Doufám, že pro jaro to vyřeší zřízení našeho „B“ 

mužstva. Všichni si do sytosti zahrají a především se zlepší!!! 

   Některé zápasy měly opravdu výbornou úroveň. Např. s Kladenskými 04 i 03 které jsme porazili, 

zápas s Velvary, Švermovem a Slovanem Kladno. Některé zápasy se nám vydařily méně. Novo 

Kladno, N.Strašecí či Libčice. Trochu nás oslabilo hostování našich hráčů na Kladně především 

v útočné fázi.  

 

Výhled na jaro:  
   myslím, že v případě, když jsou všichni zdrávi, máme poměrně silné mužstvo. Do mužstva by se 

měl vrátit Fuksa, kterému se na Kladně příliš nedařilo a doufám i Matěj Holub. Honzu Pospíšila 

snad opustí dlouhodobé problémy se zdravím. S největší pravděpodobností se vrací po třech letech 

Matěj Pácal. Takže kádr čítá již 26 hráčů. Při takovém počtu je nejen těžké trénovat, ale i dělat 

nominace na zápasy. Vzhledem k tomu, že v naší soutěži - okresní přebor - je jen 13 mužstev 

(Slavoj Kladno se odhlásil), budu se snažit nahradit chybějící 14 tým naším B mužstvem. Zdali je to 

proveditelné, to se dozvíme později. Tým by hrál samozřejmě mimo soutěž a jeho výsledky by se 

nezapočítávaly do tabulky. 

Poděkování :  
   sponzorům za jejich příspěvky. Masným krámům ing.Tomáše Drholce za sponzorování turnaje. 

Škoda že nevyšel turnaj manželů Zrckových(musel se zrušit kvůli počasí). Ještě bych jmenoval 

Tomcovi a jejich příspěvky a další. Speciální poděkování ing. Jindrovi Mrázkovi, který v ČEZu 

sehnal peníze, ze kterých se zaplatilo celé soustředění hráčů v Kochánkách. 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. 

    

 

   Tréninky: 
    do konce roku budeme trénovat na UMT úterý a čtvrtek. Máme ještě nějaké turnaje a přáteláky. 

Uvidíme, jaké bude počasí a jaké budou na UMT možnosti. Pokud to půjde, můžeme se sejít i mezi 

svátky a proběhnout se. Budu Vás informovat.  

 Začátek tréninků bude v úterý 13.1.2015 

 

 za tým trenérů Rony Tauš 


