
Hodnocení jara a sezóny 2017/18 – starší žáci 
 
Po podzimu:  
   v tabulce po podzimní části jsme skončili třetí. O tři body za vedoucí Loděnicí a dva za 
druhým Pavlíkovem. Jednoznačný cíl pro jaro byl – zlikvidovat náskok soupeřů a soutěž 
vyhrát.  
 
Kádr mužstva:  
do mužstva se vrátil Zděnek Růžička a ke konci sezóny Martin Kemr, naopak možnost zahrát 
si vyšší soutěž dostal náš nejlepší podzimní hráč Štěpán Koula. Po zkoušce přestoupil do 
Dukly Praha. Stejnou možnost nevyužil Matyáš Marek a pro jaro zůstal v našem týmu. 
Během jara skončili v týmu David Fiška a Tomáš Dulovec. 
 
Kádr: 
Holub T., Pražák, Ježek, Růžička, Šlajchrt, Marek, Vyskočil, Pácal, Věprovský, Fiška, 
Tomec, Holub M., Říčka, Liszok, Peštál, Nechanský, Matoušek, Ševčík, Dulovec, 
Steinbrecher, Hadač, Kemr 
 
Realizační tým: 
   u týmu se střídali 4 trenéři. Pavel Čablík, Dominik Tauš, Aleš Steinbrecher a Rony Tauš. 
Pavel se věnoval hlavně mladšímu dorostu a jen díky němu se mužstvo mladšího dorostu 
nerozpadlo. Myslím, že koncem sezóny musel mít fotbalu plné zuby. Hrát střídavě za Áčko, 
Béčko, jezdit s ml.dorostem, mnohdy jen s jeho torzem, vypomáhat staršímu dorostu a ještě 
občas ke starším žákům.... smekám pomyslný klobouk. 
V zákulisí týmu pomáhala s financemi Jana Fišková a na lajně vypomáhal většinou Marek 
Šlajchrt starší. 
 
Mistrovská utkání starších žáků : 
  díky velmi špatnému počasí a mezinárodnímu turnaji v Praze jsme měli utkání přeházená a 
plná náhradních termínů. Takže jsme začínali jaro s Louňovicemi. Přes slabý výkon jsme 
vyhráli 3:0 a oplatili tak soupeři podzimní porážku 1:4! Oplatit porážku 2:7 z podzimu se nám 
s Pavlíkovem nepodařilo. Remíza 3:3 se štěstím v poslední minutě, bod jsme brali všemi 
deseti. V dalším zápase jsme porazili FK Lety 9:2. Nikdo nemohl pochopit, že s tímto 
soupeřem jsme na podzim mohli prohrát!!! S posledním Červeným Újezdem u nich jsme 
poprvé nastoupili bez Tomáše Holuba v brance. Přes špatnou hru to kluci ubojovali a vyhráli 
jsme 5:4. V Kunicích jsme zahráli celkem dobře a v pohodě vyhráli 5:2. Takže před utkáním 
s Loděnicí nám vše hrálo do karet. K prvnímu místu nám stačila i remíza a nikdo jsme 
nepochyboval, že to dotáhneme do zdárného konce. V poločase jsme vedli 2:0 a mohlo to být 
i více. Na začátku druhého poločasu jsme měli další dvě tutovky, ale pak jsme vyrobili 
obrovské hrubky. Po těch soupeř snížil a vyrovnal a my jsme začali hrát nepochopitelně 
špatně. Určitě tomu napomohlo i machrování o poločase při zdání, že je utkání rozhodnuté. A 
když tři minuty před koncem jsme přišli i o remízu, v konečném zúčtování jsme zaostali za 
první Loděnicí o bod na druhém místě. Nic nám nepomohli ani další tři vítězné zápasy. 
V Jesenici 5:1, doma s FK Kralupy 6:1 a  poslední bitvě v Kročehlavech 2:1. 
 
Branky jaro: 
Marek……………………16           Matoušek, Říčka....................2 
Peštál.……………………10            Šlajchrt, Kemr......................1 
Ševčík..................................4             



M.Holub, Růžička…...…….2           
 
Asistence jaro: 
Marek, Ševčík.....................9          Růžička.........................2 
Peštál, Liszok......................7          Šlajchrt, Matoušek........1 
Říčka, M.Holub...................6           
 
Branky za sezónu: 
Marek……………………31            Růžička,........................……4 
Peštál.…………………....19            T.Holub....................……….3 
Ševčík..................................7            Nechanský, Dulovec……….2 
Koula……………………...6            Šlajchrt, Kemr.......................1 
M.Holub, Matoušek, Říčka..5           Hadač, vlastní.........................1 
 
Asistence za sezónu: 
Marek................................23             Peštál..........................7 
Koula…………................18              Růžička......................3 
Ševčík, Říčka..............…..14              Vyskočil, Tomec........1 
Liszok, M.Holub.................8              Šlajchrt, Matoušek.....1 
                                                                        
 

• Konečná tabulka SŽ - 1. A třídy SR 2017 - 2018 

1.   

AFK Loděnice  18  13  2  3  73:29  41  14 
 

2.   

SK Slaný  18  13  1  4  87:46  40  13 
 

3.   

SK Pavlíkov  18  10  5  3  52:23  35  8 
 

4.   

FK Kralupy 1901  18  9  4  5  46:41  31  4 
 

5.   

FK Lety  18  7  5  6  54:56  26  -1 
 

6.   

TJ Slavia Louňovice  18  7  3  8  37:37  24  -3 
 

7.   

SK Kročehlavy  18  5  5  8  38:35  20  -7 
 

8.   

TJ Kunice  18  5  2  11  43:53  17  -10 
 

9.   

Sokol Červený Újezd  18  3  2  13  35:77  11  -16 
 

10.   

SK Slavia Jesenice  18  2  3  13  23:91  9  -18 
 
Hráči mužstva: 

 Brankáři: T.Holub – chytal spolehlivě, bohužel jeho zranění v půlce soutěže bylo pro nás 
rozhodující. Myslím, že pokud by jaro dochytal, skončili bychom první. Pražák zastoupil Tomáše po 
jeho zranění v brance, ale nebylo to ono. Citelně mu chybí brankářský trénink. Ježek – přestože je 
ročník 2005 a byl mladší žák, v některých zápasech střídal Pražáka, v posledním už šel do základu. Má 
předpoklady stát se velmi dobrým brankářem. 
   Brankáři - všem brankářům chybí tréninky pod brankářským trenérem. Jak se říká: brankáře může 
trénovat jenom brankář. 
 



 Obránci: Fiška – měl neustálé zdravotní problémy a ke konci soutěže se rozhodl, že skončí.  Liszok 
– po odchodu Kouly jsme řešili problém, kdo bude šéfovat obraně. Vláďovo velké zlepšení tento 
problém vyřešilo. K tomu, aby hodnocení bylo výborné, je velkým mínusem jeho neochota hrát 
hlavou. A tak lehké situace, které by mohl vyřešit jednoduše hlavičkou, řeší krkolomně nohou a jsou 
z toho zbytečné problémy. Šlajchrt – ve spolupráci s Liszokem vytvořili velmi dobrou stoperskou 
dvojici. Technické nedostatky nahrazuje rychlostí a bojovností. Škoda, že jim nevyšel důležitý zápas 
s Loděnicí. Matoušek – další velké zlepšení v mužstvu. Pokud nevymýšlí a sprintuje, je to ok. Jak 
začne vymýšlet a zastaví se, většinou o míč přijde. Povedlo se mu vstřelit i několik pěkných branek. 
Pácal – ke zlepšení potřebuje hodně trénovat a to bohužel na jaře z různých důvodů nenaplnil. 
Věprovský – na začátku sezóny se zranil a vlastně jaro ani nezačal. Vyskočil – zdravotní problémy ho 
nepustily častokrát na hřiště. Ke konci pár zápasů odehrál celkem dobře.  Steinbrecher – ročník 2004 
dostal málo příležitostí. Tomec – po odstoupení Fišky nastupoval na levém kraji obrany. Měl to přes 
nohu a někdy to skončilo nebezpečnou situací, když si míč navedl před pokutové území místo, aby 
vyjel po lajně. Ke konci si na post začal zvykat a hrál celkem dobře. 
 
   Obrana – Fišku zastoupil Tomec na levém beku. Obrana dostává příliš branek i v situacích, které 
nevypadají příliš nebezpečně. Obrovským nedostatkem je hra hlavou. Jediný Šlajchrt se nebojí 
hlavičky, všichni ostatní míč buď pustí za sebe nebo si dávají nohu za krk. V důležitém utkání 
s Loděnicí zahrála obrana podprůměrně. Oproti podzimu jsme dostali o 11 branek méně, ale i 18 
branek je příliš vysoké číslo a nevystavuje obraně s brankáři dobré vysvědčení. 
 
 Záložníci:  – Koula – na začátku jara přestoupil do Dukly Praha a uvidíme co bude od podzimu – 
kde skončí. 
 Říčka  – hraje nenápadně, ale je to buldok. Výkony ve středu pole velmi dobré, v mladším dorostu 
výborné. Tam se stal základním článkem sestavy.  Růžička – v hlavě se mu rozsvítilo a vrátil se zpět 
na hřiště. Škoda vlekoucího se zranění svalu, které ho ve výkonech silně omezovalo. Jak v zápasech, 
tak v trénincích. A rozhodně mu půlroční přestávka neprospěla! M.Holub – asi náš nejtechničtější 
hráč. Na jeho hru se celkem dobře kouká, přesto by to chtělo větší produktivitu. Ševčík – přestože je 
ročník 2004, stal se vůdčí osobností týmu. Bohužel, svého potenciálu nevyužívá dostatečně ve 
prospěch týmu. Ještě nepřišel na to, jak s tím pracovat. Hecování v kabině „jedeme, jdeme do nich, 
musíme“ atd,,  nekoresponduje s tím, jak se chová na hřišti. Když se po ztrátě míče na útočné polovině 
vrací krokem bez ohledu na to, že by měl okamžitě vypomáhat s bráněním. Snad k tomu dospěje co 
nejdřív, protože má v sobě obrovský potenciál. Přestože bude ještě rok hrát v žácích, určitě by měl 
dostávat šanci v mladším dorostu stejně jako letos. Má na to a Pavel Čablik to ví. 
.  Nechánský – trochu nevyzpytatelný, celkem rychlý hráč se zatím příliš neprosadil. Dulovec – 
z ničeho nic přestal chodit a tak ani nevíme, co chce. I on je ročník 2004, takže příští rok by měl být 
vůdčí silou starších žáků, pokud tedy bude chodit.  Hadač – ani on nedostával moc příležitostí. Další 
rok by to mělo být jiné a měl by se stát oporou týmu. 
 
  Záložníci: po odchodu Kouly jsme ve středu pole ztratili jediného hlavičkujícího hráče. Říčka 
s Růžičkou by měli zlepšit spolupráci a spolu s Holubem a Ševčíkem více kombinovat. To bude asi 
největší a nejtěžší úkol pro novou sezónu. 
 
 Útočníci: Marek – udržel si podzimní střeleckou formu. Na podzim 15 branek, na jaře 16, přestože 
měl o zápas méně. Takže sázku o sud piva jeho otce s trenéry, že dá více než 30 branek, pro svého 
tatíka vyhrál. Jeho skóre mohlo být daleko vyšší, ale i v situacích, kdy mohl sám zakončovat, přihrával 
spoluhráčům do tutovek a stal se tak i nejlepším nahrávačem. Před sezónou byl na zkušené s Koulou 
na Dukle Praha. Vstřelil za ní v přípravě i nějaké góly, ale dřinu a tréninkové galeje nechtěl na rozdíl 
od Štěpána, podstoupit. Zkusil si to, a ví, že by na to měl, ale každý se musí rozhodnout, co chce 
fotbalu obětovat. Že to nejsou jen plané řeči, dokázal Matyáš za svoje účinkování v mladším dorostu. 
Tam, přestože neodehrál všechna utkání, byl zdaleka nejlepším střelcem s 15 góly. Další střelec za 
ním jich dal jen 7. Peštál – už po podzimu jsem psal, že je pro mne Adam velkým překvapením. 
Oproti podzimu se opět výrazně zlepšil a ke vstřeleným gólům přidal i asistence. Některé akce 
s Markem byly ukázkové. Přesto v jeho hře je ještě zbrklost v důležitých momentech. Také jeho hra 
postrádá odolnost na tvrdost. Při jeho postavě by měl některé souboje ustát a vyhrát. Ale je to o 



zkušenostech. Pokud se bude zlepšovat takovým tempem jako poslední rok, mělo by se to povést. 
Kemr – byl jsem velmi zklamán, když zanevřel na fotbal a mastil ho jen v Řisutech za barákem. 
Talentu má dost a doufám, že tento rok, kdy bude hrát proti stejně starým protivníkům, dokáže, že na 
to v pohodě má.  
 
  Útočníci: už dlouho jsme neměli tak dobrou dvojici útočníků. Přesto si myslím, že v zápase o první 
místo s Loděnicí měli být v zakončení úspěšnější. Například Peštál, v utkáních před a po Loděnici, 
v pohodě zakončoval samostatné nájezdy technicky placírkou k tyči a byly to góly. V osudovém 
utkání to řešil silou, bombou doprostřed branky do brankáře. I Marek měl několik šancí rozhodnout. 
Bohužel. Vzhledem k tomu, že oba útočníci patřili v docházce k nejlepším, docela se těším na jejich 
výkony v mladším dorostu. Pokud tedy nepoleví. 
 
Hodnocení týmu : 
  celým hodnocením se táhne jako červená nit neúspěch v boji o první místo. To jsme nezvládli 
především díky sobě a svým chybám. A samozřejmě podzimnímu vstupu do soutěže, kdy jsme ze čtyř 
prvních utkání tři prohráli a v tabulce byli předposlední!!! Přesto hodnocení jednotlivých hráčů 
vyznívá celkem příznivě. Individuálně si myslím, že kluci udělali docela velký skok. Díky krizi 
v dorostu se do základní sestavy mladšího dorostu dostal Říčka s Markem. A vedli si výborně. Do 
zápasu mladšího dorostu zasáhli i Šlajchrt, Liszok, Ševčík, M.Holub, Matoušek a Peštál. A rozhodně 
se neztratili. V příští sezóně by měl mít Pavel Čablik v mladším dorostu konečně dost hráčů a prostor 
pro učení bez stresů. A tak se uvidí. 
 
Naši hráči ve světě: 
Radek Fojt – pokračuje v Dukle Praha. Konečně jako dorostenec bude hrát nejvyšší soutěž. 
Štěpán Koula – je v řešení další pokračování v Dukle Praha společně s Fojtem. 
Vojta Veselý – s SK Kladno vyhrál baráž proti Jablonci a zůstává v lize žáků. Svoje kanonýrský 
kvality dokázal, když v 19 utkáních nastřílel 17 branek. Další za ním je Lukáš Herčík se 4 góly. Asi 
má na víc – uvidí se. 
 
Poděkování :  
   ing.Tomáši Drholcovi za sponzorování turnaje Masných Krámů. Turnaj byl za nádherného počasí 
perfektní a povedlo se nám ho vyhrát. Poděkování  řediteli sportovišť panu Hlavatému za volné 
vstupenky do bazénu, které mužstva po turnaji využili. Díky i trenérům a všem, kteří se podílí na 
chodu našeho týmu. Díky za pomoc při doplňování kádru starších žáků i mladšího dorostu výboru SK 
Slaný. Také spolupráce s novým sekretářem Vláďou Horálkem je na výborné úrovni, stejně jako 
pokračování spolupráce s ing. Dodo Kurillou. 
 
 
Trenéři:   
   Pavel Čablik pokračuje s ročníkem 2003 do mladšího dorostu. Dominik Tauš si od trénování chce 
odpočinout, takže u mužstva končí. Aleš Steinbrecher pokračuje v příští sezóně u starších žáků. Rony 
Tauš po deseti letech s ročníkem 2003 skončil. 
            
Trenéři: Pavel Čablik 
              Dominik Tauš 
              Aleš Steinbrecher              
              Rony Tauš                                    

 Za trenéry: Rony Tauš 


