
              Hodnocení mladší žáci – PODZIM 2015 
 
    Začátek sezóny proběhl společně s kádrem starších žáků na soustředění v Kochánkách od 9.8.15. 
Mužstvo bylo přihlášeno do soutěže Okresní přebor mladších žáků. Myslím, že to bylo přiměřené 
výkonnosti mužstva. Hlavní byla snaha uvést znovu do provozu ročník 2004. Uvidíme, co bude 
tento ročník hrát příští rok za soutěž. Od ročníku 2005 přišli hráči Pražák, Kemr a Šťastný, do týmu 
přišel nově i Hudák se Ševčíkem. Naopak z ročníku 2003 skončil Mrázek a Pácal, přišel Matoušek. 
Kádr mužstva:  
Rozdělení do mužstev – mladší žáci: 
PRAŽÁK, HÁJEK, MAKARA, PEŠTÁL, MATOUCH, ŠMEHLÍK, PRIBULA, ŠEVČÍK, KEMR, 
STEINBRECHER, ŠŤASTNÝ, MATOUŠEK 
Realizační tým: 
    má stejné složení jako u starších žáků: Dominik Tauš, Aleš Steinbrecher, Pavel Čablík a Rony 
Tauš plus Michal Sedlák se věnoval brankářům. Za tým rodičů Danča Zrcková pro finance a 
s pomocí na rodiče jsme se obraceli na paní Šmehlíkovou a Pražákovou. 
Mistrovská utkání: 
   v prvním mistr.utkání s AFK Libčice si kluci dobře zahráli a vyhráli 7:4 hat-trikem Hudáka. Ve 
druhém porazili se štěstím SK Kladno05 7:6, když se třemi brankami blýsknul Šťastný. Další zápas 
s Rakovníkem jsme byli horším, ale produktivním týmem, na rozdíl od soupeře – výhra 3:1. A tak 
ke čtvrtému zápasu do Kročehlav jsme jeli jak mistři světa a výsledek tomu odpovídal – zasloužená 
prohra 1:6!!! V pátém mistráku ve Velvarech jsme vedli, ale domácí nás přebojovali 1:4. Po slabém 
výkonu jsme doma přehráli N.Strašecí 3:1. Ve Švermově jsme bojovali, ale přesto prohráli 3:6. 
Domácí zápas se Slovanem Kladno skončil 2:2 a na penalty jsme vyhráli. Poslední devátý zápas 
jsme po špatném výkonu prohráli Unhošti 1:5. Takže 4 výhry, 4 porážky a jednou remíza a výhra na 
penalty – 14 bodů , skóre velmi špatné 29:35. Tabulku snad okresní svaz neuvádí, ale nejspíš 
budeme někde ve středu. 
O 29 vstřelených branek se podělili: 
HUDÁK a ŠEVČÍK….  6        ŠLAJCHRT, TOMEC, KOULA…..1                 
ŠŤASTNÝ…….....…….4        PRIBULA, ŠMEHLÍK, HÁJEK..…1 
PEŠTÁL…………….…3 
KEMR a VÁŇA......…..2 
 
Asistence v mistr.utkáních: 
ŠEVČÍK….….……………..4     STEINBRECHER, HUDÁK…1           
VÁŇA, PRIBULA, KEMR..3      ŠŤASTNÝ, HÁJEK……..…...1 
PEŠTÁL, PRAŽÁK…….….2 
 
Turnaje: 
   V sobotu 10.10.15 jsme odehráli turnaj kavárny Wilson pro ročník 2004. Kluci byli první při 
skóre 23:1 a hráli opravdu výborně. 
 
 
Hráči: 
Brankáři: Dominik Pražák – svědčili mu tréninky s trenérem brankářů. V týmu byl oporou a ke 
konci soutěže si zachytal ve starších žácích. Mužstvo dostalo dost branek, ale na jeho triko jich 
připadá jen minimum. 
 



Obránci: Váňa – asi nejlepší obránce. Pendloval mezi star. a mlad.žáky. Chodí poctivě, ale 
několikrát přišel k odjezdu na mistrák v jiný čas!!! Makara – lepší se, ale stále je to málo. Zlepšit je 
třeba se ve všem, hlavně v pohybu.  Hájek – zlepšit pohyb, techniku i taktiku lze, ale je k tomu 
potřeba vůle a tu někdy u něj postrádám. Matouch – snahou nahrazuje nedostatky, ale v tréninku by 
měl taky přidat. Steinbrecher – cestuje sestavou, ke snaze je třeba přidat více fotbalovosti. 
Záložníci: Pribula – svůj talent příliš nerozvíjí. Slabá docházka a bázlivost ve hře mu brání se více 
uplatnit. Očekával jsem od něj daleko více. Kemr – díky své menší postavě to má těžší, ale 
nahrazuje to bojovností. Herně asi nejlepší záložník. Ševčík – ve hře má velké rezervy. Zatím 
neodvádí na co má. Hudák – spolu se Ševčíkem odehráli i několik zápasů za starší žáky. I z toho 
důvodu jsem očekával, že v mladších se prosadí daleko více. 
Útočníci: Šmehlík – přestože hraje dobře oběma nohama, zvládá i taktiku, musí dát do fotbalu větší 
úsilí a více bojovnosti. Peštál – nevyužívá ve hře svoji postavu a kolikrát ho ohlídá i soupeř o dvě 
hlavy menší. Poctivě trénuje a pomalu se lepší. Šťastný – rychlý hráč s trochu zbrklým řešení 
situací, ale to se dá natrénovat. Jen poctivě trénovat. Matoušek – začal teprve na podzim trénovat a 
schází mu zatím všechno. Nezbývá, než poctivým tréninkem snižovat manko oproti ostatním. Je to 
hodně těžký úkol, ale jiné cesty není.  
 
Herčík a Duda – oba jsou na hostování v SK Kladno. 
 
Hodnocení týmu a strategie na jaro: 
    pokud mám hodnotit tým, tak jsem byl docela zklamán výkony aspoň v polovině utkání. Cílem 
pro toto mužstvo je, vytvořit kostru týmu z ročníku 2004, aby mohl fungovat sám o sobě. Uvidíme, 
jakou soutěž toto mužstvo bude hrát příští soutěžní rok. Popravdě, hráči ročníku 2003, kteří 
nastupují v tomto týmu, příliš mladším spoluhráčům nepomáhají. Přece jen je znát, že pár lepších 
03 nechodí na výpomoc do mistráků. Takže se hráči musí spolehnout sami na sebe. Teprve ke konci 
soutěže to začalo aspoň trochu fungovat. Je ale potřeba i od klíčových hráčů ročníku 04, aby zvedli 
prapor a bili se za vítězství. A to jsem také moc neviděl. Takže tady bych byl rád, kdyby se celý 
tým výrazně zlepšil a táhl za jeden provaz. 
 
   Tréninky:   
    do konce roku budeme trénovat čtvrtek - od 17:00 na UMT a sobota od 9:30 na UMT. Začátek 
v lednu 7.1.16 což je čtvrtek od 17:00 na UMT. Mezi svátky si můžeme zahrát s rodiči na UMT 
pokud tam bude volno. Hráči mohou samozřejmě chodit trénovat i v úterý se staršími žáky 
dobrovolně. Myslím, že to nikomu neuškodí, ale jen prospěje. 
 
        Za trenéry: Rony Tauš 
 
 


	Rozdělení do mužstev – mladší žáci:

