
 

HODNOCENÍ PODZIMU 2014 – MUŽI „A“ 

 Tento podzim jsme uhráli 19 bodů, což je za poslední čtyři roky nejvyšší bodový zisk 

podzimní poloviny soutěžního ročníku (zpětně 5 – 11 – 17 bodů) a nám se tak podařilo 

konečně zastavit sestupný trend. Lepšího výsledku jsme dosáhli pouze na podzim roku 2010, 

to jsme byli nováčci v A třídě, po letech strávených v nižší soutěži. Naše podzimní zápasová 

bilance je: 6 – 1 – 8 s dosaženým skóre 35 : 25, což nám vyneslo 10. místo v tabulce. Tabulka 

pravdy nám pak ukazuje minusový bodový zisk (-5) a k tomu se dostaneme nyní.  

  Na domácím hřišti jsme odehráli osm zápasů. Při čtyřech výhrách, jedné remíze a 

třech porážkách jsme dosáhli skóre 25 : 9 a docílili jsme 13 bodů. Sedmkrát jsme hráli na 

hřištích našich soupeřů a tam se nám podařilo bodovat naplno pouze dvakrát. Získali jsme 6 

bodů při skóre 10 : 16.  

 Divákům se předvedlo celkem 27 hráčů. Z tohoto počtu je 8 hráčů SK Kladno. Pro 

letošní sezonu byla podepsána mezi oddíly SK Slaný a SK Kladno smlouva o farmě, díky níž 

mohou hráči kladenského oddílu nastupovat v barvách SK Slaný. Z těchto hráčů si nejvíce 

startů připsal brankář Michal Sedlák, který odchytal šest zápasů. Odvedl pro Slaný výbornou 

práci a rádi se s ním setkáme i v jarní části soutěže. Ve třech zápasech nastoupil Neumann, 

který si v našich barvách připsal také vstřelenou branku. Holeček se představil ve dvou 

utkáních. Zbylá pětice hráčů nastoupila vždy jen v jednom zápasu. Vyzdvihnout ještě 

můžeme Jiřího Růžičku, jehož trefa v domácím utkání s Nespeky znamenala pro slánské 

mužstvo tři body. Z hráčů SK Slaný (včetně hostujících) nasbírali nejvíce startů Volf se 

Stožickým, kteří do hry zasáhli ve všech patnácti zápasech. Rada s Tikovským pak vynechali 

shodně jediné utkání. Další čtveřice hráčů pak nešla na trávník ve dvou případech, jmenovitě 

Galbavý, Pospíšil, Čablík a Klusáček. Střelcem podzimu se stal Galbavý s třinácti brankami,  

z toho šest jich docílil ze značky pokutového kopu. Dalším v pořadí je Stožický se sedmi 

zásahy, dále pak Tikovský dal  4 branky, Volf 3 a Rada 2. Další hráči přidali po jednom gólu: 

Majtaník, Stibor, Zíma, Kubaška a již zmiňovaní kladenští plejeři Růžička a Neumann.  

 Pro naše postavení v tabulce je zásadní ztráta bodů v domácích zápasech, to se 

ostatně opakuje každým rokem. Letos jsme jich rozdali jedenáct!  Nejvíce nás mrzí ztracený 

zápas s Hvozdnicí, kdy jsme ještě 16 minut před koncem zápasu vedli o dvě branky a no 

konec jej prohráli 2:3. Vedení jsme ztratili rovněž v utkání se Lhotou, která dokázala otočit 

z 1:0 na 1:2 ve svůj prospěch. Naopak v zápase se Zavidovem jsme doháněli nepříznivých 0:2, 

ovšem dokázali jsme pouze snížit na rozdíl jedné branky. A konečně o zbývající dva body nás 

připravilo FC Jílové po remíze 1:1. Body jsme přivezli ze Všenor a z Letů, kde jsme vždy 

dokázali vstřelit čtyři branky. Naopak největší porážku jsme si přivezli z Tuchlovic, kde jsme 

čtyřku inkasovali. V tomto posledním utkání podzimu jsme navíc vyfasovali jedinou červenou 

kartu první poloviny soutěžního ročníku, jmenovitě to byl Kozák.  



 Našim hráčům dopřejme nyní od fotbalu odpočinek, trenér Martin Nový plánuje začít 

se zimní přípravou ve čtvrtek 15.ledna a od 24.ledna nás čekají přípravná utkání. 

 Předpokládáme-li začátek jarní mistrovské části 7. března, pak odehrajeme 

přípravných zápasů šest, většinou se soupeři z vyšších soutěží. Neratovice (divize), Hrobce 

(ústecký krajský  přebor).  

 Trenér Nový Martin  a vedoucí mužstva  Šúr Milan 

 


