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 Takže jak již někteří víte, začátek nebyl nejlehčí. Především kvůli převzetí vedení 

celého týmu, tzn. že jsme s trenérem museli převzít i veškeré manažerské povinnosti kolem 

týmu a ještě k tomu dořešit přestupy, hostování, sponzory atd. Takže došlo k velké poradě 

celého týmu, kde jsme si všichni vyříkali, co a jak a dohodli se na průběhu sezóny. A to 

všechno zanechalo na týmu nějaké následky. Znát bylo také oslabení týmu způsobené 

odchodem záložnice L.Tučkové (FK Postoloprty). Z loňského posledního zápasu zůstala 

zraněná Kunrtová, do toho to některým nevycházelo s dalšími povinnostmi. Takže 

s polorozpadlou zálohou nám zůstala kompletní vlastně jen obrana. 

Avšak ani ta se v prvním zápase neobjevila celá. Naopak z obrany zbyla jen kapitánka 

Rochlová, takže bez 3 hráček obrany a 2 záložnic se nám podařilo uhrát krásný, úvodní zápas 

a smolně prohrát 1:2 s Blatnou. Na Braníku jsme prohráli 2:0, ale musím zdůraznit, že to byl 

nejlepší zápas našeho týmu, který jsem kdy viděl. Odjížděli jsme se 14 hráčkami, převážně 

střídajícími, ale jejich výkon byl skvělý a nás neuvěřitelně potěšily a ukázaly nám, že když 

chtějí, umějí odehrát skvěle celý zápas. Domácí zápas se Zlíchovem se nám také povedl, za 

prohru 1:4 se nemusíme stydět. Do sestavy se konečně zapojila také první posila týmu – 

záložnice a zkušená hráčka, Jana Dimová. I díky ní jsme se soupeřkami drželi po většinu 

zápasu krok, přesto rozhodla zkušenost a kvality soupeře. To nejhorší zápas předvedla naše 

děvčata ve Vonoklasech. Dost možná to bylo i pomocí rozhodčího, ale to je věc, kterou se 

musíme naučit ignorovat a vyrovnat se s tím – po úděsném výkonu celého týmu jsme si 

odvezli ostudnou prohru s výsledkem 7:2. A tím jsme nastartovali děsivou šňůru tří vysokých 

proher v řadě. Další zápas s Jindřichovým Hradcem jsme totiž doma prohráli 1:8, v sestavě 

byla znát absence nemocné stoperky Rochlové a zároveň zde začala šňůra zraněných – 

20.min. před koncem se totiž zranila vynikající začátečnice Knotková – těžký výron kotníku 

(léčí dodnes). V dalším zápase jsme si z Hrádku odvezli prohru 13:0. K zápasu se dostavilo 

10 děvčat a z toho ani jedna brankařka, takže do brány si stoupla Herbersteinová, která 

předváděla famózní výkon a dost možná i díky ní jsme si neodvezli horší výsledek. V tomto 

zápase nás zklamala děvčata snad nejvíce – některá se totiž ani neomluvila. V dalším zápase 

se nám však konečně podařilo vyhrát. Stalo se tak proti poslednímu týmu tabulky – Horní 

Bříze. Přesto to byl velmi nervózní zápas, který byl rozhodnut až po 70. min. hry. Jedinou 

obdrženou branku však zařídila naše hráčka – kapitánka Rochlová a tak se skóre zastavilo na 

stavu 3:1. Konečně trochu štěstí do žil našeho týmu. K dalšímu zápasu do Plzně jsme konečně 

odjížděli s celým týmem, avšak stále bez zraněných, k nimž však přibyla i obránkyně K. 

Patřičná. Možná díky údajné absenci 5-ti hráček základu hostí jsme hráli pěkný zápas, který 

jsme nakonec dokázali přetavit ve vítězství 3:2 a trošku nečekaně si tak odvážíme krásné 3 

body. V dalším zápase proti týmu Dukla JM jsme přišli o Landeskovou, které soupeřka šlápla 

do svalu nad kolenem, a toto oslabení bylo znát. Soupeřkám však nelze upřít větší chuť do hry 



 

a tak si zaslouženě odvezly výhru 5:0. Nu a v dalším zápase nás čekala 

nejvyšší prohra v naší historii – na Bohemce jsme obdrželi ostudných 14 

branek. Není se však čemu divit, nastoupili jsme s tím, co jsme sehnali. Tzn. 

že hrála děvčata, která normálně nehrají, nebo jen střídají anebo hrála děvčata doléčující svá 

zranění. Do posledního zápasu se stačila uzdravit Landesková a dostavila se většina týmu, 

možná i proto jsme až do 84.min. drželi nerozhodný stav 2:2. Pak však soupeř využil našich 

slabin a zvýšil svůj náskok na konečných 4:2. Opět se nám povedl slušný zápas, bohužel však 

poslední. 

Čili konečné zúčtování vypadá následovně: 

Počet zápasů celkem:  11 

Počet vyhraných zápasů: 2 

Počet remíz:   0 

Počet prohraných zápasů: 9 

Celkové skóre:   13:62   Počet bodů: 6 

Z toho střelkyně: 

8 branek - Landesková (Zlíchov, 2x Vonoklasy, 2x H. Bříza, Plzeň, 2x Sez. Ústí) 

1 branka – Dvořáková (J.Hradec), Paurová (H.Bříza), Labudová (VS Plzeň), Novotná (VS 

Plzeň), 1x vlastní branka hráčky Blatné 

 

Konečná tabulka: 

 



 

  

 Dle dosažených výsledků sami vidíte, že vždy záleží hlavně na sestavě. 

V podzimní části jsme se potýkali s obrovskou marodkou a zároveň jsme se 

prali se špatnou docházkou. Proto jsou výsledky našeho týmu tak odstrašující. Ani nám se 

nelíbí tento fakt, mrzí nás dosavadní výsledky vzhledem k široké základně fanoušků, 

podporovatelů a věrných sponzorů. Ti nad námi ještě nezlomili hůl a my doufáme, že jim to v 

jarní sezóně vynahradíme. V zimní přípravě se pokusíme zapracovat na lepší fyzičce, taktice, 

docházce a na stmelení celého týmu tak, aby se dámy opět cítily a chovaly jako jeden tým. 

Bohužel se už nemůžeme spoléhat na kvalitní výkony stoperky a dosavadní hlavy týmu – 

Renaty Rochlové, jelikož ta již nastoupila na sportovní, těhotenskou dovolenou :). Za to by se 

však měly vrátit všechny zraněné hráčky, tzn. náš „Speedy“ - Renata Kunrtová, spolu s ní i 

šikovná Katka Knotková, nebo v posledních zápasech chybějící Martina Dvořáková. Pak už 

bude záležet jen na ženách, jak s tím naloží a zda budou i ony samy chtít sobě a svému okolí 

dokázat, že na to mají. 

 Rád bych zmínil, že v průběhu sezóny se v našem týmu opět prostřídalo několik nově 

příchozích děvčat, která měla zájem o ženský fotbal. Jak už však bývá zvykem, málokterá u 

toho zůstane a vydrží. V dnešní době je to bohužel i výchovou a vedením dětí ke sportu a 

nějakému cíli vůbec. Ale stále se najde alespoň hrstka těch, které vědí, co chtějí a nebojí se na 

tom pracovat. Těmto dívkám a ženám obrovské díky. 

 Dík patří také vedení SK Slaný, které nám velmi pomáhá a snaží se nás za každou 

cenu podporovat. Věřte, že si toho opravdu vážíme, ačkoli naše výkony tak nevypadají. 

Poděkování míří i k našim sponzorům: Maso-Uzeniny Novák – majitel prodejny, p. Kuchta, 

firmě Pešek-Rambousek, společnosti ČSAD Slaný, do Oční optiky pí. Gabriely Erbové a p. 

Erbovi za zapůjčení minibusu. Vděčni jsme i našim skalním fanouškům, kteří nás i přes 

špatné výkony nepřestali podporovat a stále navštěvují naše zápasy – díky.  

 Nyní snad jen klidné, ve zdraví, štěstí a pohodě prožité Vánoční svátky a krásný nový 

rok 2015 Vám přeje celý kolektiv ženské kopané. 

Více aktualit, informací a fotografií najdete na našich stránkách: 

http://www.zeny-sk-slany.webnode.cz 

 

Za ženský fotbalový tým, 

Rochl 

http://www.zeny-sk-slany.webnode.cz/

