
Hodnocení mužstva starších žáků 
jaro 2017 a celá sezóna 2016/17. 

     Jarní část sezóny jsme začínali hodně brzo. Díky turnaji na Mělníku jsme začali trénovat již začátkem 
ledna. Oproti minulým rokům byla docházka slabší, hráči „B“ se zapojili do přípravy hodně pozdě. 
Kádr mužstva:  
oproti podzimu přišel do kádru „A“ David Hurt z Hrdlíva, naopak skončil Honza Pospíšil. V „B“ skončil 
Makara, Zrcek, Kohoušek, Šmehlík, Váňa Z. a velké zdravotní problémy měl Hudák. V průběhu jara začal 
Girga. 

 Rozdělení do mužstev – starší žáci A: 
Holub T., Pražák, Koula, Hurt, Lizsok, Fiška, Baruzzi, Šlajchrt, Říčka, Růžička, Ševčík, Kemr, Veselý, 
Holub M., Marek, Drtina, Svátek, Tomec 
Rozdělení do mužstev – starší žáci B:  
Váňa L, Hájek, Vyskočil, Věprovský, Peštál, Matoušek, Lebó, Pribula, Steinbrecher, Martinovský, Pácal, 
Fuksa, Girga 
Rozdělení dle věku:  
2002 – 5 hráči (Hurt,Váňa L, Drtina, Svátek, Baruzzi) 
2003 – 18 hráčů 
2004 – 8 hráčů 
 
Realizační tým: 

    u starších žáků byli 4 trenéři – Aleš Steinbrecher, Dominik Tauš, Pavel Čablík a Rony Tauš, kteří se dle 
potřeby a času prolínali. 
Na jaře vystřídala Danču Zrckovou na pokladně Jana Fišková. spolupráce byla výborná a bez problémů. 
 
Turnaj Mělník. 
   V Mělníku jsme odehráli 4 zápasy – dvě vítězství-dvě porážky a z deseti mužstev skončili čtvrtí. 
 
Turnaj Prague  sprint: 
   Turnaj se konal v Praze. Utkali jsme s celky Dánska a Itálie, a přestože jsme odvedli celkem dobré 
výkony, všechny tři zápasy jsme prohráli. 
 
Turnaj Masných krámů – Slaný: 
      Turnaj na domácím hřišti se nám celkově podařil. Dali jsme šanci více hráčům, i když to bylo na úkor 
výsledků. Skončili jsme třetí, když turnaj vyhráli kluci z SK Kročehlavy. 
 
Mistrovská utkání starších žáků A - jaro: 

   v průběhu jarní části sezóny ze soutěže odstoupily Radošovice a tak jsme v podzimní tabulce museli 
odečíst tři body a skóre 9:0. Začátek jara začal debaklem v Kralupech 8:1. Kralupy vyhrály turnaj v Mělníku 
a s námi svoji výbornou výkonnost potvrdily. Neměli jsme šanci. Druhý zápas s vedoucím celkem K.Dvora 
skončil naší porážkou 1 :6. Už skóre soupeře před tímto zápasem 103:8 dávalo malou šanci na úspěch. 
Zápas v Letech jsme zvládli a zaslouženě vyhráli 4:1. Domácí utkání s Hostouní - 5:0 bylo snadnou 
záležitostí. Utkání v Rakovníku se soupeřem, který měl celou jedenáctku z ročníku 2002, skončil naší 
vysokou porážkou 8:0. Poté jsme doma s bídou porazili Velvary pouze 2:1. Další domácí utkání s Dobříší 
skončilo naší výhrou 3:0, ale jen díky nemohoucnosti soupeře dát gól. Nejlépe hrající tým nás čekal 
v Jesenici. Přes vysokou porážku 1:9 jsme si vytvořili velké množství šancí, které jsme však zahazovali jak 
na běžícím pásu. Spravedlivá remíza s SK Kročehlavy 2:2 byla po slabém výkonu. V Pavlíkově jsme 



předvedli výborný výkon a vyhráli 9:0, když vítězství mohlo být daleko vyšší. Poslední venkovní utkání na 
Pšovce Mělník jsme prohráli až v závěru 3:7, ale podali jsme celkem dobrý výkon. V posledním utkání si 
kluci věřili na Slovan Kladno. Vsadili se s trenéry, že vyhrají o 10 branek. Trenéři dali do placu zaplatit 
pizzu, hráči při nesplnění slíbili taneček. Při asi 25 tutovkách přišlo vítězství jen 8:1 a tak hráči tančili. 

Konečná tabulka už bez Radošovic: 

 

 
Branky-39-jaro: 
Svátek…………………..11               Koula……………………..2 
Růžička, Hurt…………….3              Baruzzi………...………….2 
Veselý, Říčka.……………3              M.Holub, Marek……..……2 
Šlajchrt, Ševčík...……...…3              Kemr, Peštál……..………..1 
 
Asistence-jaro: 
Svátek………..…………6               Baruzzi, Veselý…………….2 
Marek…………………..5               M.Holub.……………………2 
Říčka, Šlajchrt..………...3               Ševčík, Fiška, Peštál...……...1 
Koula, Hurt…………….3 
 
 
Branky-81-celkem(nechal jsem tam i 9 branek Radošovicím): 
Svátek…………………..21               Šlajchrt,Koula, Hurt, Říčka.......3 
Marek…………………...11              M.Holub, Baruzzi…………..….3 
Veselý……………………9              Drtina…………………………..2 
Růžička, Kemr…..…….....6               Peštál, Tomec, Liszok…………1 
Ševčík……………………5 
Asistence celkem: 
Marek….……………….10              Veselý…………………….5 
Svátek, Koula…………...9              Šlajchrt……………………4 
Říčka………………….....7              Drtina……..........................3 
Růžička………………….6              Tomec, Ševčík…………….2 
                                                          Pácal………………………1 
 

Mistrovská utkání starších žáků B - jaro: 

   K prvnímu jarnímu zápasu proti Zichovci šli hráči po velmi špatné přípravě. Někteří ani nedorazili. Přesto 
jsme dokázali vyhrát 4:1. Ve druhém domácím zápase jsme prohráli se S.Doksy ostudně 0:7, přestože 

Starší  žáci - 1.A třída 
    1. SK Rakovník 24 22 2 0 121 : 13 68 
 2. K. Dvůr 24 20 1 3 167 : 19 61 
 3. Kralupy 24 17 3 4 114 : 37 54 
 4. Jesenice 24 17 1 6 128 : 36 52 
 5. Mělník 24 15 2 7 99 : 47 47 
 6. Slaný 24 12 3 9 72 : 92 39 
 7. Kročehlavy 24 9 4 11 67 : 82 31 
 8. Lety 24 8 5 11 57 : 58 29 
 9. Dobříš 24 7 0 17 48 : 110 21 
 10. Hostouň 24 6 1 17 47 : 120 19 
 11. Velvary 24 4 5 15 45 : 117 17 
 12. Pavlíkov 24 3 0 21 31 : 123 9 
 13. Slovan Kladno 24 2 1 21 29 : 171 7     



muselo nastoupit několik hráčů „A“čka. Do Tuchlovic nás jelo 11, ale branek jsme dostali jen 8:2. Stejně tak 
jako na Novo Kladno 8:0. Tam byl postupující celek po celé utkání lepší i díky tomu, že měl v podstatě 
celou sestavu ročník 2002 na rozdíl od našeho mixu 03-04. Další utkání jsme konečně porazili Stehelčeves 
6:4. V utkání v Unhošti proti nám nastoupil mladý celek a tak jsme zaslouženě vyhráli 9:1. V posledním 
utkání jsme doma porazili Vinařice 4:3.  

Branky-jaro: 
Váňa Lukáš…………….3          Koula, Kemr, Říčka………1 
Ševčík, Lebó…………...2           Peštál, Hudák…………….1 
 
Asistence-jaro: 
Fuksa………………………4            Vyskočil, Girga…………………1 
Drtina, Váňa L…………….3             Peštál, Ševčík…………………..1 
 
Branky-celkem: 
Peštál……………………….7              Fuksa, Ševčík………………….2 
Váňa L……………………..5              Hurt, Hájek, Matoušek…………1 
Tomec, Lebó……………………….4              Drtina, Koula…………………………….1 
Kemr, Girga………………………..3              Říčka, Hudák…………………………….1 
 
Asistence-celkem: 
Váňa L………………………5            Holub M, Lebó……………1 
Fuksa……………….……….4            Vyskočil, Girga, Peštál…….1 
Drtina, Ševčík, Koula……….3             
 
 
STARŠÍ ŽÁCI „B“ – OKRESNÍ PŘEBOR- konečná tabulka 
 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty - 
1 Novo Kladno  14 14 0 0 78:5 42 0 0 
2 Tuchlovice  14 11 1 2 81:11 34 0 0 
3 Unhošť  13 8 1 4 59:34 24 1 0 
4 Doksy/Lhota  13 7 0 6 55:34 21 0 0 
5 Slaný  14 7 0 7 38:70 20 1 0 
6 Zichovec  13 3 0 10 24:48 10 0 1 
7 Vinařice  13 3 0 10 20:64 8 1 0 
8 Stehelčeves  14 0 0 14 10:99 2 0 2 

 
 
Hráči A mužstva: 

       Brankáři: T.Holub – přestože dostáváme poměrně dost branek, jeho výkony jsou celkem dobré. Chtělo by to 
trochu vyrůst. Váhy má dost. Dominik Pražák – jeho výkon srážejí stále se opakující základní chyby. Přestože měl 
proti sobě o dva roky starší soupeře, měl by se jich vyvarovat. 
   Brankáři hodnocení – nedaří se nám k nim sehnat trenéra a je to znát. I když to není jen jejich vina, dostáváme 
mnoho branek. 
      Obránci: Fiška – začal ve středu obrany, ale obrovské chyby ho posunuly na kraj. Tam hrál o něco lépe. Stále 
opakuje hrubé chyby, nejde do souboje, otáčí se zády, hraje měkce. Baruzzi – stála na něm hra obrany. Aby byl ještě 
lepší, chybí mu vůle do tréninků.  Koula – po chybách Fišky se posunul na stopera a dle trenérů byl na jaře naším 
nejlepším hráčem. Výraznému zlepšení určitě pomohla jeho účast na trénincích. Ostatní by si měli vzít příklad z jeho 
poctivosti. Liszok – docela se zlepšil. Hraje tvrdě, měl by být rychlejší a více předvídat v soubojích. Někdy se nechá 



příliš lehce oklamat. Také spolupráce s ostatními obránci by měla být lepší. Pokud vystavují stopeři útočníka do 
ofsajdu, neměl by ho špatným postavením rušit. Pospíšil – rozhodl se skončit a tak přechází na bojový sport. Šlajchrt 
– jeden z mála hráčů, který se výrazně zlepšil. Rychlost a fyzička je jeho předností, stejně tak jako poctivost 
v přípravě. Docela se prosazoval, i když nastupoval v záloze.  Pácal – zaskakuje v sestavě, pokud je nějaká kalamita. 
Měl by si uvědomit, že docházka je povinností. Chodit si zahrát jen když chci, to může jít rovnou do souboru písní a 
tanců. 
   Obrana – i na jaře jsme obdrželi poměrně hodně branek. Přestože hráči trénovali spolupráci v obraně, proti 
silnějším soupeřům to příliš nefungovalo. Hlavně jsme nebyli schopni eliminovat rychlost soupeřů.  
 
       Záložníci:  – Růžička – osobně bych si představoval daleko lepší výkony. Má na ně, ale vše souvisí s trénováním 
a docházkou. Při lepším trénování by možná bylo i méně zranění. Také podíl na vstřelených brankách a asistencích by 
měl být od špílmachra daleko větší. Říčka  – jako bránící záložník odváděl celkem dobré výkony. Někdy se zbytečně 
rychle zbavuje míče místo, aby ho s přehledem rozehrál, když na to má čas. M.Holub – na hřišti předvádí pěkné 
technické věci. I on by se měl více podílet na brankovém účtu týmu. Kemr – na jaře nastupoval méně a souboji 
s většími a silnějšími hráči byl celkem znechucen. Přesto doufám, že bude v mužstvu pokračovat.  Ševčík – po 
extempore, kdy chvíli trucoval, se přesto, že je ročník 2004, stává vůdčí osobností týmu. Nahrává mu k tomu 
především jeho postava, zaujetí pro hru a poctivá docházka. Když si vezmeme předchozí hodnocené záložníky, 
všichni jsou malého vzrůstu a až na Říčku nehrají příliš tvrdě. Proto je přítomnost fyzicky zdatného hráče ve středu 
pole nutností. Tam je potřeba vyhrávat souboje jak po zemi, tak ve vzduchu.  Hurt – od jeho příchodu si trenéři 
slibovali docela hodně. Do role středového záložníka s výbornými fyzickými parametry. Měl být tím, kdo ve středu 
pole vyhrává souboje a podporuje útok. I když se prosadil v produktivitě, očekával jsem daleko více.  
  Záložníci:  celá záloha se potýkala s prohráváním soubojů a nedůrazné hry. Jak po zemi, tak především ve vzduchu. 
Určitě i v kombinaci bude potřeba se zlepšit. 
 
     Útočníci: Svátek – i na jaře potvrdil korunu krále střelců. Celkem 21 branek je slušná porce. Svým poctivým a 
příkladným přístupem nahrazuje velké technické nedostatky. Pokud by v koncovce zachovával klid, mohl nastřílet 
minimálně dvojnásobek gólů.  Marek – těsně před začátkem jara si nadvakrát zlomil ruku a do zápasů se zapojil až 
v červnu. Stále to není ono. Jak výkonnostně, tak fyzicky. Bude to chtít velkou vůli. Zlomit to a vrátit se na zpět do 
hry. Když si vzpomenu na hru útočné dvojice Fuksa-Marek v přípravce, jejich chuť do hry, bojovnost a hlad po 
gólech, je mi záhadou kam to zmizelo. Drtina – i od něj se čekalo daleko více. Při tréninkových absencích se těžko 
zlepšovat. Veselý – zdravotní problémy ho pronásledovaly celé jaro. Přesto i jeho produktivita by měla být daleko 
větší. Příští sezónu bude hrát ligovou soutěž na Kladně. Jsem zvědav, jak se s tím vypořádá. Tomec – stále se nemůže 
výrazněji prosadit. Nepomohly mu ani zdravotní problémy.  Fuksa – fotbalově je na tom dobře, ale v samotné hře je 
to bída. Vede míč, když má přihrát a naopak. Platí, co je psáno v hodnocení u Marka. Kdeže ty loňské časy jsou. 
 
  Útočníci: vlastně všichni útočníci zahráli pod své možnosti. Pro příští sezónu je velké očekávání ve zlepšených 
výkonech. 
 
Hráči B mužstva: 

       Brankáři: hodnocení Dominika Pražáka je výše. 
      Obránci: -   Hájek – podává náladové výkony. Někdy ho to baví, někdy ne. Steinbrecher – poctivá docházka a 
bojovnost ve hře. Snaží se hrát a je vidět zlepšení oproti podzimu. Martinovský – je stejně jako Steinbrecher ročník 
2004. Slabší pohyb nahrazuje bojovností a jako jeden z mála plní do puntíku pokyny trenérů. Věprovský – na svoje 
fyzické parametry prohrává moc soubojů. Chodí do nich váhavě, pomalu a bojácně. Takže ho často přehraje i daleko 
slabší protivník.    Makara , Kohoušek, Váňa Z, Zrcek – po podzimu skončili. 
Obrana – na místě středových obránců hráli i Fuksa s Pácalem. Celkově byl v obrané hře chaos. S lepšími soupeři 
jsme měli velké problémy. Snaha o nějaký systém kolaboval na neschopnosti hráčů svěřené úkoly realizovat. Na hřišti 
to vypadalo tak, jako by si každý dělal, co chtěl. 
 
       Záložníci:  – Vyskočil – ke konci jara se celkem zlepšil. Nesmí se bát hrát. Stále hledá hráče, kterému by rychle 
předal míč. Matoušek – ke konci podzimu se neuvěřitelně zlepšil. Myslím, že přišel na to, co po něm trenéři chtějí a 
byl to i schopen realizovat.  Lebó – docela se zlepšoval, i když začínal téměř od nuly. Je s podivem, že hráč, místo aby 
byl vděčný za to, že s ním trenéři mají trpělivost a učí ho fotbal, tak když není nominován na turnaj, skončí. Je to 
škoda – především pro něj!  Girga – na jaře jsme měli hráčskou krizi, když někteří hráči skončili a pomalu jsme 
neměli s kým hrát. Dal jsem na Girgovy sliby a vzal ho do týmu. Fotbalově je na tom dobře, spolupráce s Fuksou 
dobrá – mnohdy až přehnaná. Ale došlo na to, na co mě ostatní upozorňovali – že práce s ním je zbytečná. Jakmile 
došlo na placení příspěvků, už jsme ho v mužstvu neviděli.  Pribula – na hřišti byl viděn tak často, jako je měsíc 
v úplňku. A to nestačí.  Hudák – pro dlouhodobé vážné zdravotní problémy se na jaře do hry nezapojil. 



    Záložníci: v záloze nastupovali i Kemr a Ševčík. Ale nebylo znát, že jsou to hráči nastupující za Áčko. Celkově 
byla hra zálohy bez kombinace a nápadu. Hrálo se na náhodu a záleželo, jak komu utkání vyšlo či ne. 
Útočníci: Váňa Lukáš – velmi nedisciplinovaný s překvapivým myšlením, jak pro trenéry, tak pro spoluhráče.  
Peštál – během jara se výrazně zlepšil a ke konci sezóny se dostal do kádru Áčka.. Šmehlík – na jaře se do přípravy 
nezapojil. 
  Útočníci: také útočná formace hrála „cochcárnu“ (do češtiny přeloženo – hrála si co chce). A to ať tam hrál ten nebo 
onen. 
 
Hodnocení týmů : 
 
A mužstvo: 

   předpoklad trenérů, že mužstvo bude kolem 5-6.místa, se potvrdil. Osobně jsem předpokládal, že mužstvo bude hrát 
lépe. Dostane méně branek a víc jich dá. Bohužel, hráči pro tento výsledek udělali málo. Zodpovědně mohu napsat, že 
tento rok byl v přístupu hráčů k plnění povinností (docházka, disciplína, zaujetí pro hru, snaha v utkání i tréninku atd.) 
DALEKO NEJHORŠÍ za období 8 let, kdy toto mužstvo existuje. Následující rok by, snad poprvé, měli hrát hráči 
proti stejně starým soupeřům. Píši o ročníku 2003. Od malička hráli vždy o 1 nebo 2 roky starším hráčům. Tak teď se 
uvidí!!!   
  
B mužstvo: 

   Jarní část sezóny prokázala, že je v podstatě zbytečné, aby toto mužstvo hrálo. Pro příští rok mělo mužstvo 
pokračovat. Ptal jsem se jednotlivých hráčů, zda s nimi můžeme počítat.  Téměř všichni potvrdili, že budou chodit. 
Proto původní rozhodnutí bylo, že mužstvo bude pokračovat. Ale hráči svým přístupem v konci sezóny rozhodli, že 
jsme museli rozhodnutí změnit. Mám trpělivost učit hráče, kteří téměř nic neumí, hrát fotbal. Ale abych celý týden 
čekal, kdo přijde nejen na zápas ale i na trénink, to je i na mne moc. Takže konečné rozhodnutí vystavili hráči sami. 
Mužstvo končí. 
 

Strategie a příprava na příští sezónu: 

A mužstvo: 

    v oddíle došlo docela k podstatným změnám, které se dotýkají i našeho mužstva. Trenéři mladšího dorostu Sirůček 
a Klusáček se posunuli ke starším dorostencům. Na místo trenérů mladšího dorostu se posunul Pavel Čablik a 
Dominik Tauš. U mužstva starších žáků zůstali trenéři Rony Tauš a Aleš Steinbrecher. Mělo by to fungovat tak, že 
obě mužstva by měla spolupracovat. A to i z toho důvodu, že mladších dorostenců je jen 12. Takže výpomoc 2-3 
hráčů v zápasech od ročníku 2003 bude nutnost. Obě mužstva budou mít společnou kabinu, budou trénovat ve stejný 
čas. Na trénink se rozdělí dle výkonnosti. Cíl je jasný. Hrát špičku tabulky a předvádět dobrý fotbal. A už teď 
připravovat nové mužstvo, které bude hrát po odchodu ročníku 2003 do ml.dorostu, krajskou soutěž. 

B mužstvo: 

    jak už jsem napsal výše, mužstvo končí. Nebyl dostatek hráčů a úsilí, které by museli trenéři vynaložit, aby mužstvo 
mohlo pokračovat, si tým nezasloužil. Kdo z kádru „B“ chce, může pokračovat. Pro tyto hráče zajistíme přátelské 
zápasy – není problém. Ale abychom prosili primadony, kteří neumí kopnout do balónu a nutili je chodit na tréninky a 
zápasy, to po trenérech nikdo nemůže chtít. 
 
Poděkování :    

   chtěl bych poděkovat sponzorům a všem, kdo se podílí na naší činnosti nebo při pořádání turnajů. Hlavně Masným 
krámům ing.Tomáše Drholce, firmě Jirky a Zděnky Tomcových za financování Turnaje LKW Servis, kavárně Wilson 
a firmě Autoplachty Duda. Romanu Marešovi za pěkné fotky, za pomoc s našimi web stránkami i přípravě turnajů. 
Velmi kvituji i přínos ředitele sportovišť pana Hlavatého za vouchery pro mužstva v turnajích do bazénu. Díky i 
trenérům a všem, kteří se podílí na chodu našeho týmu. Díky za pomoc při doplňování kádru výboru SK Slaný. A za 
pomoc s administrativou kolem týmu a PC speciální můj dík ing. Dodo Kurillovi. 

 
Tréninky a začátek letní přípravy:   



    Začínáme v úterý 1.8. v 16:30hod, pak ve čtvrtek 3.8. od 16:30 na starém hřišti. V sobotu 5.8. odjíždíme na 
soustředění do Heřmanic. 

           Trenéři: Pavel Čablik 
                                                                  Dominik Tauš 
                                                                  Aleš Steinbrecher              
                                            Rony Tauš                   

          Za trenéry: Rony Tauš 

 

   

 


