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Vyhodnocení soutěžního roku SR 2015/2016 
Krajský přebor mladšího dorostu  

 
 

Máme za sebou první soutěžní rok Krajského přeboru mladšího dorostu, tedy 
soutěže, která se ve Slaném dlouho nehrála. Celkové umístění na šestém místě, jako nováčka 
přeboru, lze považovat za velice pěkné umístění. Dokonce lze konstatovat, že nebýt 
nesmyslné ztráty bodů se slabšími soupeři, mohli jsme pomýšlet i na třetí nebo dokonce 
druhé místo v soutěži. Máme tedy silný kádr, který zejména v utkáních venku ukázal svoji 
sílu. Bohužel domácí utkání nám příliš nevycházela. Nervozita, ztráta koncentrace, 
rozptylování od rodičů nebo příznivců našeho týmu, těžko hledat důvody, proč právě doma 
jsme opakovaně hloupě prohráli. V celkové bilanci, pak tyto prohry znamenaly ztrátu bodů, 
které mohli náš tým posunout do „královské trojky“.   
Krajský přebor se ukázal jako dobrá soutěž pro naše kluky, kde jsme mohli konečně prověřit 
dlouhodobou a cílenou přípravu týmu v nových tréninkových metodách (více práce na míči, 
kondice a fyzická připravenost s míčem, taktické dovednosti). Míč byl po celý rok ústředním 
tématem všech tréninků a vyplatilo se. V konfrontaci s kvalitními soupeři, která je pro 
každého hráče tím nejlepším tréninkem a přípravou, jsme dokázali uspět, i když to z počátku 
podzimu tak nevypadalo. Někteří hráči si v průběhu soutěžního roku doslova sáhli na dno 
svých sil a schopností, ale i tak to byla dobrá zkušenost. Největší obavu jsme měli z ostaršení 
hráčů v našem týmu, kdy někteří nastupovali proti hráčů až o tři roky starším. Bylo to 
opravdu drsné, ale nakonec se ukázalo, že se to dá zvládnout. Přechod ze starších žáků do 
mladšího dorostu je obdobím, kdy hráči fyzicky rostou a mění se jejich pohybové schopnosti 
a dovednosti a tím se stávají individualitami a začínají se zařazovat do fotbalového 
charakteru (obránce, záložník, útočník). Naší prací pak bylo najít vhodný program pro 
každého hráče a individuálně pracovat na jeho potřebách. Od psychologické podpory, 
zejména v soubojích různě fyzicky vyspělých hráčů až po důvěru v sama sebe (práce s míčem, 
pohyb na hřišti bez míče, prosazení se, vyrovnání se s růstovými problémy). 

V posledním roce posílili náš tým hráči z nižších soutěží, kteří doplnili mužstvo 
početně a zajistili tak nejen dostatečný počet hráčů pro soutěž, ale vytvořili i zdravé 
konkurenční prostředí. Je pouze smutné, že fotbalové dovednosti mnohých příchozích borců 
jsou poznamenány nízkou kvalitou připravenosti ze svých mateřských klubů (především 
v práci s míčem, kondici a také v taktických dovednostech). Ukázalo se, že zmíněné 
nedostatky se odstraňují pomaleji, nežli by bylo potřeba a že některým hráčům se nedaří 
rychleji vstřebat kvantum nových informací a ještě je třeba aktivně a správně uplatnit ve hře. 
Pozitivem letošního ročníku byla skutečnost, že máme po hubených letech k dispozici 
dostatečně široký hráčský kádr, který má bezesporu výrazný potenciál. V průběhu zimní 
přípravy jsme se rozloučili s několika hráči, kteří neměli potřebnou kvalitu a kteří nebyli pro 
tým přínosem. Někteří odešli dobrovolně a sami, a některým muselo být jasně řečeno, že 
jejich tréninková morálka je špatná a že zabírají pouze místo hráčům, kteří mají chuť 
pracovat a učit se fotbal. Nakonec se ukázalo, že hráči, kteří je svým příchodem nahradili, 
mají potřebnou kvalitu a dokážou se rychle adaptovat na nové podmínky. 
 
Mužstvo: Početní stav hráčů mužstva mladšího dorostu ke konci SR 2015/16 – celkový počet 
hráčů - 17. V průběhu jara, odešel na hostování do SK Kladno gólman Veselí a ukončili 



činnost hráči: Klier, Novák V., Duong, Vaktor, Suchý a Drbal. Vrátili se nebo nově přišli  - 
Šultys, Hora a Jaroš 
 
Kádr - kmenový hráči SK Slaný: Pospíšil, Drbota, Džindžichašvili, Šebek, Novák, Doležal, 
Cimrman,  Ostafiyčuk, Šultys 
         - střídavý start nebo hostování: Žaba, Danda L., Danda P., Pinc, Střeska, Dundr, Jaroš, 
Hora 
 
Během podzimní části odešli z našeho týmu hráči Adamus, Lain (ukončili činnost) a Melen 
(přesunut do staršího dorostu).  
Do podzimních i jarních utkání zasáhli i hráči zařazení do týmu staršího dorostu (věkově hráči 
mladšího dorostu): Rezek, Krejza, Řehák, Hrunek, Pískač, Kalina 
  
Příprava: Z pohledu přípravy byly tréninky na odpovídající úrovni, se zaměřením na týmovou 
práci a zvládnutí základních obranných, útočných a standardních situací a řešení situací hry 
bez míče (pohyb hráče bez balónu). Dominantním prvkem byla práce s míčem a získání 
sebedůvěry v osobních soubojích, obcházení hráče (prosazení se) a střelba. Individuální 
podpora hráčů je řešena cíleným tréninkem, odbornou pomocí a radou, případně názornou 
ukázkou, jak určitý problém nebo situaci řešit. Klíčovým prvkem přípravy byly tzv. 
prostorovky, formy malých her a různé formy bagových her. 
 
Co se nepovedlo: Jak jsem již zmínil v hodnocení podzimu, jednoznačně nešťastné považuji 
rozdělení útočné dvojice Melen, Žaba. Jsem přesvědčen, že prvnímu jmenovanému, 
ukvapené přeřazení do týmu staršího dorostu neprospělo. Měla se zvolit postupná adaptace 
do kádru a individuální přístup. Dalším nedostatkem, který stojí za to zmínit, je gólová 
produktivita. Bohužel, jsme nedokázali proměnit obrovské množství vypracovaných šancí, 
které jsme si dobrou hrou vytvořili. Tento problém se týkal jak podzimu, tak i jara (už 
v daleko menší míře). Zejména v podzimní části byl naší slabinou zbytečný respekt ze 
soupeřů a jednoznačná ztráta koncentrace ve finálových přihrávkách. V jarních utkáních byla 
naše převaha v utkáních mnohdy výrazně patrná, ale neschopnost vstřelit branku a 
individuální chyby v obraně, udělali z některých utkání festival neproměněných šancí a 
obranných minel, které se jen tak nevidí. V některých utkáních jsme dali soupeřům zbytečně 
příliš mnoho prostoru, dovolili skórovat a prohrát si vlastně již vyhrané utkání.    
 
Tréninky: tréninková morálka byla v průběhu roku na velice dobré úrovni, což se odrazilo 
zejména v utkáních se silnými soupeři (Příbram, Hořovicko, Říčany), kde jsme díky lepší 
připravenosti sehráli opravdu kvalitní utkání a ukázali svoji sílu. Samozřejmě i v našem kádru 
se objevují hráči, kteří by mohli na docházce zapracovat, ale jak se říká, „nikoho nutit 
nebudeme“. Kdo nechce trénovat, nebude ani hrát.  
 
Zimní příprava: zimní příprava proběhla v domácím prostředí a to pokračováním tréninkové 
přípravy na UMT a v plánovaných přípravných utkáních.  
 
Materiál a vybavení: z vlastních financí mladšího dorostu byly zakoupeny dvě sady dresů, 
trika pod dresy, zápasové a tréninkové míče, vybavení do lékárny, tréninkové pomůcky a 
další drobné sportovní vybavení pro hráče a trénink. V jarní části jsme dokoupili, s přispěním 
hráčů a mecenáše našeho týmu, týmové teplákové soupravy od ERIMY. Samozřejmě platí, že 



budeme muset ještě některé vybavení doplnit (spotřební materiál: stulpny, tréninková trika, 
apod.) Rádi bychom doplnili kabinu o další nové hrací míče, ale protože jsou drahé, hledáme 
stále sponzora. 
 
Závěr: Naše první účinkovaní v Krajském přeboru mladšího dorostu považuji za úspěšné a 
věřím v ještě lepší výsledky v příštím ročníku. Soupeře známe, zkušenosti již taky máme, 
takže se není čeho obávat. Jsem přesvědčen o tom, že pro příští SR můžeme mít ambici i na 
jedno z předních míst soutěže. Pokud bude všem přát zdraví a kádr zůstane stejný nebo se 
ještě rozšíří o nějakého toho fotbalistu, ambice je reálná. Prioritou ale zůstává jedna zásadní 
věc. To je chránit mladé hráče před zraněním, zejména v těžkých utkáních a zajisti jim 
celkovou týmovou podporu. I pro příští rok platí, že kdo by se chtěl přidat k našemu týmu, 
klidně může. Zejména bychom rádi přivítali hráče ročníku 2001 a 2002.  
 
Přeji krásné léto a prázdniny 
 
Bedřich Sirůček 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka s celkovým umístěním 
 
Mladší  dorost  - Krajský přebor 
1.  Hořovicko  24  22  2  0  151  :  17  68 
2.  Sedlčany  24  16  3  5  109  :  35  51 
3.  Příbram  23  16  2  5  81  :  28  50 
4.  Říčany   23  13  5  5  73  :  36  44 
5.  TJ Rakovník  24  12  6  6  66  :  36  42 
6.  Slaný     24  11  4  9  55  :  44  37 
7.  Tuchlovice  24  7  7  10  35  :  61  28 
8.  K. Dvůr  24  9  1  14  32  :  68  28 
9.  Dobříš   24  6  7  11  50  :  66  25 
10.  SK Rakovník  24  8  1  15  29  :  60  25 
11.  Kunice   24  6  1  17  46  :  94  19 
12.  Beroun  24  6  0  18  23  :  93  18 
13.  N.Strašecí  24  3  1  20  33  :  145  10 
 



 
 
Foto: mladší dorost, 29.5.2016 


