
Krátké hodnocení podzimní části SR 2014/2015 
- starší žáci SK Slaný 

 
 
Realizační tým: Sirůček – trenér 
                           Šindler  – trenér 
                           Melen – vedoucí mužstva  
 
Hráčské obsazení – 20 hráčů:  Melen, Šebek, Šultys, Třeska, Fuksa, 
Džindžichašvili, Dudr J., Žaba, Dundr P., Racek, Cimrman, Suchý, Veselý, Drbal, 
Vaktor, Klier, Lain, Adamus, Novák, Ovesný 

 
 
Stručné vyhodnocení  
 
     Máme za sebou podzimní část SR a tak přichází krátké a stručné vyhodnocení. 
Začal bych asi tím, co je pro nás největší změnou. Po „hubených“ letech, kdy jsme 
doslova živořili, z důvodu nedostatku hráčů, máme nyní početní základnu hráčů 
dostatečně širokou a můžeme se plně věnovat komplexnímu tréninku, v kategorii 
starších žáků.  
     Tento handicap je pro letošní SR vyřešen, nicméně jsme narazili na jinou 
překážku, která nás přiměla přehodnotit postoj k tréninku a zamyslet se nad 
prioritami, které chceme po hráčích začít vyžadovat. To, že jsou velké rozdíly 
v individuálních dovednostech jednotlivých hráčů, není ničím překvapivým. Bohužel 
si ale nově příchozí hráči přinesli do týmu starších žáků i řadu jiných nešvarů, které 
jsme hned v úvodu museli řešit. Neukázněnost, špatná morálka a velké nedostatky 
v základních dovednostech hráčů, byly příčinou toho, že jsme se rozhodli nejdříve 
nastavit správný chod týmu (docházka, komunikace, spolupráce a motivace) a pak 
teprve přikročit k doplnění všech potřebných dovedností, ve kterých hráči zaostávají.  
    Tento úkol sebou nese riziko neúspěchu v soutěži, které jsme se rozhodli 
podstoupit, abychom tým připravily na jarní část soutěže, kde bychom chtěli 
předvádět kvalitní fotbal, který bude navazovat na předchozí ročníky. V těch jsme 
dosahovali pěkných výsledků a byla by škoda v této tradici nepokračovat. Z tohoto 
důvodu, lze považovat umístění v tabulce za zcela odpovídající kvalitě připravenosti 
týmu a jeho současným schopnostem.  
         
Pozitiva podzimu – 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 má 
stoupající tendenci a hráči mají zájem trénovat; připravit hráče na útočnější model 
fotbalu, vycházející z kvalitní defenzivní hry a rychlého přechodu do útoku (s dílčími 
nedostatky - v podobě slabších hráčů, kteří nejsou zatím schopni zvládnout vše 
potřebné) 
 
Negativa podzimu – 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 z obavy 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 
 
 

Starší  žáci - 1.A třída 

1. Hořovicko 9 9 0 0 73 : 3 27 

2. Velvary 9 8 0 1 52 : 7 24 

3. SK Rakovník 9 7 0 2 39 : 11 21 

4. K. Dvůr 9 6 0 3 33 : 16 18 

5. Slaný 9 4 1 4 21 : 19 13 

6. Hostouň 9 3 1 5 22 : 26 10 

7. Slovan Kladno 9 3 1 5 19 : 25 10 

8. Pavlíkov 9 2 0 7 12 : 66 6 

9. Kněževes 9 1 0 8 9 : 68 3 

10. V.Borek 9 0 1 8 10 : 49 1 

 
   Celkově lze hodnotit podzimní část 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, ale stálo to za to. 
Máme v kabině pohodu a dobré prostředí pro další přípravu. Pokud vše půjde podle 
našich představ, měli bychom během zimní přípravy dohnat vše potřebné a do 
jarních zápasů vstoupit odhodlanější a připravenější. 
    
  
  
Vedení mužstva 
   
 


