
 

    Hodnocení starší žáci – jaro 2016 a sezóna 2015/16 
 
     Jarní sezónu jsme začínali již 9.1.16 prvním zápasem na turnaji na Zličíně. Již minulý rok se nám 
turnaj osvědčil a stejně tak tomu bylo i letos. Celou zimu jsme měli výbornou UMT a problémy se 
sehráním utkání byly snad jen jednou. V jarní mistrovské části jsme chtěli dosáhnout lepších výsledků. 
Zlepšili jsme se, ale méně než jsem očekával. Zlepšení bylo i díky tomu, že některé zápasy nám 
vypomáhali dva hráči ročníku 2001 z ml.dorostu Novák a Lukáš Danda. Znovu jsme se potýkali 
s daleko vyspělejšími soupeři. Musím před hráči smeknout, že utkání nevzdávali ani v případě, že 
skóre bylo pro nás velmi nepříznivé a bojovali až do konce. 
Kádr mužstva: kádr mužstva se přes zimu nezměnil. Jen koncem jara se do mužstva po dvou 
letech v cizině vrátil Matouš Fuksa, dále poslední šanci dostal v týmu Štefan Girga a Lukáš Váňa, kteří 
už několikrát skončili. Vojta Veselý odešel hostovat na SK Kladno. 
Realizační tým: 
     Trenérskou čtyřku – Pavel Čablík, Dominik Tauš, Aleš Steinbrecher a Rony Tauš doplňoval Michal 
Sedlák. Jako trenér brankářů má velkou zásluhu na výrazném zlepšení našich brankářů. Jen kdyby měl 
nějaký zázračný růstový prášek, aby kluci byli aspoň o 10cm vyšší. Kolik jsme jen dostali gólů pod 
břevno, kam kluci nedosáhnou. 
    Do týmu samozřejmě patří i Danča Zrcková, která vede finance a ušetří mi ohromný kus práce 
s papírováním. Konečně i kolektiv rodičů se podílí na chodu mužstva. Výborně připravili turnaj 
Masných krámů, který byl opravdu vynikající. Koncem sezóny jsem měl zdravotní problémy a tak na 
ostatních trenérech byl naložen větší díl zodpovědnosti. Ale fungovalo to bez problémů. 
Mistrovská utkání: 
    Po pravdě řečeno, výsledky jsem očekával lepší. V prvním odvetném utkání jsme dostali 
nakládačku ve Švermově 0:7, kde jsem se nestačil divit, jak špatně lze utkání odehrát. A to včetně 
posil z ml.dorostu. Diametrálně výborný výkon jsme podali doma s Červeným Újezdem – výhra 5:1. 
V Hostouni jsme vedli v poločase 2:0, ale zápas skončil remízou 2:2. Pro nás to byla docela ztráta. 
Zápas s Kročehlavy 1:6 byl zápas s rozdílnými poločasy. První poločas hrozný výkon, ve druhém 
zlepšení a bez gólů 0:0. Na Slovanu Kladno jsme opět zápasili s robustními protihráči a výsledek tomu 
odpovídal - 2:7. V utkání s Dobříší jsme začali výborně a vedli, ale poločas jsme prohráli 1:2. Soupeř 
však postupně získával převahu a opět nás fyzicky přehrál 1:6. V Berouně jsme měli na zisk bodů, ale 
neschopností vstřelit gól i nepřízní rozhodčího jsme prohráli 4:6. Doma s Pavlíkovem jsme vydrželi 
jen poločas (2:2). Druhá půle byla opět v režii fyzicky zdatného soupeře. Myslím si však, že jsme 
mohli vzdorovat více 2:6. V Rakovníku to byla hra kočky s myší - 0:13 a mohlo to být ještě více. 
V utkání s Královákem jsme se dostali do vedení, ale soupeř opět do půle výsledek otočil na 1:3. 
Špatná hra byla příčinou konečných 1:7. Korunu slabým výkonům jsme nasadili v N.Strašecí. U 
mužstva, které nemělo v soutěži ani bod a dostalo přes 200 gólů, jsme jen remizovali 1:1. Přes hru na 
jednu bránu a množství šancí jsme góly dát nedokázali. 
 
O37 vstřelených branek v sezóně se podělili: 
RŮŽIČKA………...7                   KROČIL V……………3 
MAREK…………...7                  DANDA……………….3 
KROČIL……..……6                  VESELÝ………………2                 
M.HOLUB…..…….4         ŘÍČKA, NOVÁK, KOULA...1 
                                            ŠLAJCHRT, ŠEVČÍK……….1 
 
Asistence v mistr.utkáních: 
MAREK, KOULA…...6            LISZOK………………..….2 
 RŮŽIČKA…...............5      TOMEC, FIŠKA, KROČIL V...1 
ŘÍČKA………………..4        BARUZZI, ŠLAJCHRT…….1 
DANDA, KROČIL P…3        VESELÝ, T.HOLUB..............1 



M.HOLUB……………3         VÁŇA, HUDÁK…………...1 
Starší  žáci - 1.A třída 

    1. Švermov 22 19 2 1 110 : 17 59 
 2. SK Rakovník 21 18 1 2 152 : 10 55 
 3. K. Dvůr 22 15 2 5 82 : 27 47 
 4. Dobříš 22 13 3 6 100 : 49 42 
 5. Pavlíkov 21 12 1 8 71 : 35 37 
 6. Slovan Kladno 22 10 3 9 63 : 34 33 
 7. Kročehlavy 22 9 5 8 49 : 58 32 
 8. Beroun  22 8 2 12 88 : 69 26 
 9. Č. Újezd 22 6 3 13 44 : 86 21 
 10. Hostouň 20 5 1 14 37 : 84 16 
 11. Slaný 22 2 2 18 37 : 138 8 
 12. N.Strašecí 22 0 1 21 7 : 233 1 
 

       
Hráči: 
Brankáři: T.Holub a Dominik Pražák – myslím, že oba brankáři jsou přibližně stejné výkonnosti. 
Každý má jiné přednosti a slabiny, ale díky trenérovi Michalovi Sedlákovi se opravdu výrazně lepší. 
Chce to jen čas a trpělivost. Vyrůst snad musí. V podzimní sezóně by se oba měli více prostřídávat 
v obou týmech. 
Obránci: – v některých zápasech byli trenéři ze stoperů na infarkt, ať tam hrál, kdo tam hrál. Fiška  - 
vzhledem k výborné docházce a tréninkové píli předpokládám výrazné zlepšení. V rychlosti, myšlení i 
mluvení při organizování obrany!!! Baruzzi – vytvoření stoperské dvojice s Fiškou by v nové sezóně 
mělo fungovat daleko lépe.  Koula – stále více v útoku než v obraně. Nutnost výrazně zvýšit rychlost, 
protože mu uteče kdekdo i pozpátku. Liszok – nutno zlepšit vše. Rychlost, taktiku, techniku, 
používání těla v soubojích. Pospíšil – ač se to nezdá, asi náš nejtvrději hrající hráč. Potřebuje však 
zrychlit, protože pokud je v souboji pozdě, jsou z toho hrůzostrašné fauly. Zrcek – o dost se zlepšil, 
především se snaží hrát a rozehrát. Je třeba v tom pokračovat. Šlajchrt – vrátil se po delší nemoci a 
hrál překvapivě dobře. Ale ke konci už to nebylo ono. Novák – ročník 2001- odehrál několik utkání 
s velkými výkonnostními rozdíly. Nebylo to pro něj jednoduché, ale osobně jsem věřil v jeho daleko 
lepší výkony. 
Záložníci: Říčka – podával vyrovnané výkony, ať už nastupoval ve středu pole nebo po straně. 
Nevzdal jediný zápas a jeho fyzička je pro mne obdivuhodná.  Růžička – ve dvojici s Říčkou hrají ve 
středu pole dobře. Asi je trochu fotbalovější než Jirka, ale výrazně musí přidat v tréninku na fyzické 
kondici! Tam to byla docela bída. M.Holub – herně je na tom dobře, ale proti fyzicky zdatnějším 
soupeřům se bojí hrát. Zbytečně se zbavuje míče a vyhýbá se soubojům. Danda – výpomoc z dorostu 
zpočátku nic - moc, ale pak se zlepšil a prokázal, že je pro mužstvo posilou. Ševčík – ročník 2004. 
Fyzicky je na tom dobře, myslí mu to, ale po hřišti se pohybuje jako šnek. Přesto v posledním mistráku 
byl nejlepší – lepší i než o tři roky starší hráči. 
Útočníci: Marek – vím, že na postu stoperů proti němu nastupují nejlepší hráči soupeřova týmu, 
přesto si myslím, že mohl zahrát daleko lépe. Stejně to platí i o tréninku, kterému by měl dávat daleko 
víc. Zlepšit fyzičku, tvrdost v soubojích i náběhy za obranu. Že by to mohlo jít, dokazuje i titul 
nejlepšího střelce na zimním turnaji na Zličíně, přestože neodehrál všechna utkání. Kročil P – na 
podzim nejlepší střelec se na jaře netrefil ani jednou! Jeho výkony i hra pro mne byla zklamáním. 
Někdy nastupoval v záloze, někdy i v obraně. Výrazně musí zapracovat na technice! Kročil V – do 
mužstva přišel až v zimě, přesto vstřelil 3 branky. Stejně jako brácha má velké rezervy ve všem. Jejich 
zpracování míče je harakiri. Na to, že byli o dva roky starší než ostatní, měla být práce pro tým daleko 
větší! Asi se na nich podepsalo, že v zimě nemohli hrát turnaj na Zličíně a tak měli málo herní praxe.  
Tomec – hráč, který měl problém se prosadit proti starším hráčům. Tuto sezónu by to mělo být daleko 
lepší. Fuksa – vrátil se po zahraničním dobrodružství zpátky. Přestávka je na něm hodně znát. Nevěří 
si, bojí se obejít protihráče. Chvíli to bude trvat, než se do toho dostane. Branka proti dorostu, doufám, 



byla náznakem k lepšímu!  Veselý – jeho rychlost nám výrazně chyběla. Ale prosazuje se i na Kladně 
v žákovské lize, kde zřejmě zůstane, proto nám nezbývá než mu popřát, ať se mu daří.  
Radek Fojt – pokud bude chtít zůstat v Dukle Praha, musí se dle regulí změnit hostování na přestup. 
 
Hodnocení týmu na jaře a po celé sezóně: 
   Osobně jsem předpokládal na jaře lepší výkony i výsledky. Musím ale uznat, že fyzické rozdíly byly 
v některých zápasech obrovské. Není také nic příjemného celý rok bojovat nerovný boj a poslouchat 
od trenérů, že mají chodit do soubojů a nemají se bát soupeře o dvě hlavy většího. Po této stránce se s 
tím kluci statečně vyrovnali, někdy až nad jejich možnosti. Pozitivem bylo, že se nám zranění 
tentokrát vyhýbala. Jsem rád, že tato strašidelná sezóna již skončila a příští rok budeme hrát proti již 
jen o rok starším soupeřům.  
Poděkování :  
   chtěl bych poděkovat sponzorům a všem, kdo se podílí na naší činnosti. Opět se povedl turnaj pro 
ročník 2003  MASNÝCH KRÁMŮ majitele ing.Tomáše Drholce, který se nám podařilo poprvé 
vyhrát. Další turnaj Kavárny Wilson rodiny Šmehlíkových pro ročník 2004 pořádáme 11.6.16. 
Tréninky:   
   končit tentokrát budeme hodně pozdě. Až 25.6. jedeme na turnaje do Ostrova a 26.6. na turnaj Kába 
Cup do Horních Počápel – pro ročník 2003. Ročník 2004 končí 18.6. turnajem v Dobroměřicích. 
Jak dál:   
   chtěl bych mít v soutěžích dva týmy. Oba v kategorii starších žáků. Zatím je vše v jednání. Přestože 
jsme skončili v soutěži předposlední, chtěli bychom tuto krajskou soutěž starších žáků hrát dál. Již 
nebudeme o tolik mladší a měli bychom v soutěži hrát důstojnější roli. A především konečně 
předvádět pohledný a účelný fotbal. Druhý tým by měl hrát Okresní přebor starších žáků. To proto, 
aby mohli hrát i ročníky 2002 a 2003, což by v soutěži mladších žáků nešlo (soutěž pro ročník 2004-
05). U týmů zůstávají stávající trenéři Pavel, Dominik, Aleš a Rony s tím, že u týmu v krajské soutěži 
– chcete-li A – budou hlavní trenéři Pavel s Dominikem. U týmu v okresní soutěži – chcete-li B – 
budou hlavní trenéři Aleš s Ronym. Je to možné i proto, že jak Pavel, tak Dominik, by měli s aktivní 
činností hráče skončit. U týmů by to mělo fungovat tak jako loni, to znamená, že trenéři se budou u 
týmů stejně prolínat dle pracovních povinností. Trénovat by měly týmy spolu v jeden čas. 
Předpokládám, že Michal Sedlák bude opět vykonávat trenéra brankářů. 
   Vzhledem ke změně přestupního řádu, kde končí možnost hostování a střídavý start, je možné 
očekávat problémy okolních klubů. Některé budou muset zrušit žákovská mužstva a tak bych rád 
pozval nevyužité hráče k nám do SK Slaný. Takže hráči od ročníku 2002 po 2004 můžou přijít bez 
problémů k nám – rádi je přivítáme. Mladší ročníky od 2005 dolů určitě také najdou uplatnění v našich 
mužstvech. Jen se nebát přijít. 
   Naopak díky přestupnímu řádu přijdeme o naše hráče, kteří jsou venku na hostování. Radek Fojt do 
Dukly Praha, Veselý, Duda a Herčík do SK Kladno.  
Soustředění:   
   na našich stránkách je již naplánován začátek podzimní přípravy. Začíná se v sobotu 23.7. na starém 
hřišti. Týden budeme trénovat a v neděli 31.7.16 odjíždíme do Brandova. Konec soustředění je 
v sobotu 6.8.16 po obědě. Naplánovány jsou minimálně 4 zápasy, z toho dva proti soupeři z Německa. 
Jede nás kolem 20 plus 5-6 trenérů. Kádr je zhruba 35 hráčů, kteří se po soustředění rozdělí dle 
výkonnosti do dvou mužstev. Trénovat budeme společně. Stejně jako v minulé sezóně. 
 
        Za trenérský tým: Rony tauš 
 
 
 


