
                      
 

                        VYHODNOCENÍ ČINNOSTI 
        

                        Starší žáci - ročník 2004 – 2005 
 
   Podzimní části SR - 2018 – 2019 
                               Krajský přebor Středočeského kraje 

              
 
                                
Realizační tým: 

• vedoucí mužstva, pokladník – Ježek Rostislav 
• trenér - Steinbrecher Aleš 
• asistenti – Zíma Tomáš, Beneš Adam, Kemr Martin 
• trenér brankářů – Absolin Vojta  

 
Velice pozitivní je to, že se nám podařilo získat do realizačního týmu dva aktivní hráče mužů 
SK Slaný, a tím zkvalitnit hlavně „ukázkovou“ část tréninkových jednotek, včetně 
„mladšího“ přístupu k našim hráčům.  
A stejně tak, je výrazným příslibem do budoucna, zkvalitnění přípravy brankářů všech 
věkových kategorií pod vedení byť mladého, ale hodně zkušeného brankáře. 

 
Začátek - první příprava na nově vznikající tým starších žáků začíná již v období – květen – 
červen a od 1. srpna začínáme trénovat. Končíme 10. prosince rozlučkou, přesněji 11. 
prosince brankářským tréninkem. 
 
Hráčský kádr –  
 

 7 hráčů r. 04 – Pražák Dominik, Hadač Jiří (návrat od mladšího ročníku), Pribula 
Tomáš (návrat po dvouleté pauze), Ševčík Květoslav, Kemr Martin (návrat po jednoleté 
pauze), Steinbrecher Oliver, Kopřiva Lukáš (přestup z Libušína) 

 
 7 hráčů r. 05 – Ježek František, Kropáč Adam, Dragoun Tadeáš (přestup z Vraného), 

Zima Luboš, Grunwald Jan, Vacek Kryštof, Průcha Michal 
  
 1 hráč – Ševčík Květoslav – přerušuje k 23. 10. činnost 
 

ke konci hodnoceného období (prosinec) máme celkem 13 hráčů 
  
Každý hráč je řádně zaregistrovaný u FAČR, má přiděleno své ID. Aktualizované kontakty 
na rodiče jsou u vedoucího mužstva (i na vedení oddílu), každý hráč má podepsaný souhlas 
rodičů se sportovní činností (dle Pravidel FAČR) a odevzdanou kopii kartičky zdravotní 
pojišťovny (založeno u registračních průkazů). I když již není třeba řádné lékařské vyšetření, 
přesto – spousta našich hráčů absolvovala na Oddělení sportovní medicíny – Praha Motol 
vyšetření a tak můžeme porovnávat z let minulých. 
 
Ohledně hráčského kádru jednotlivých ročníků, je více, než jasné, že bez výpomoci – 
začlenění hráčů r. 06 – 07 by nebylo možné hrát jakékoliv zápasy.  
 
Ve zmiňovaném období je průměrná docházka 75%. 
 



Akce - v hodnoceném období (srpen - prosinec, necelých pět měsíců), jsme s hráči 
absolvovali celkem 83 společných akcí – pětidenní letní soustředění, tréninky na travnaté 
ploše - UMT Slaný. Mistrovské zápasy (13 x – z toho jeden pro nepřizpůsobilý terén 
přeložen), přátelské zápasy (3 x), speciální brankářské tréninky (10 x), podávání míčů pro 
muže (4 x), rehabilitace v aquaparku (1 x), rozlučka s podzimní sezónou.  
 
Letní soustředění – proběhlo na horském vzduchu, v prostředí areálu Pece pod Sněžkou - 
penzion Bivoj a okolí. Bylo zaměřeno převážně na zvyšování fyzického fondu hráčů a 
stmelení „všech“ starších žáků, včetně rodinných příslušníků. Toto soustředění stoprocentně 
splnilo očekávání – jak ze strany hráčů, tak ze strany ostatních účastníků. Účast 6 starších 
žáků a 7 mladších žáků. Pro další rok musíme společně s rodiči zabezpečit maximální 
možnou účast – prostě – všichni hráči se musí účastnit (vím – dovolené, babičky atd. – ale 
termín všichni víme již několik měsíců dopředu, takže – trochu více snahy a věřím, že to 
půjde). 
 
Mistrovská soutěž – před začátkem soutěže bylo rozhodnuto – přihlásit náš tým do 
Krajského přeboru starších žáků. Dnes již s určitostí víme, že tento krok – s ohledem na 
kvalitu hráčské základy r. 04 – 05, byl nesmyslný, předčasný, unáhlený. Na druhou stranu 
musíme dodat, že maximální zapojení hráčů r. 06 – 07, je velikým příslibem do následující 
sezóny (myšleno 2019 – 2020), kde jistě borci 05 – 06 budou hrát významnou roli 
v krajském přeboru. 
 
Tabulka – krajský přebor Středočeského kraje 

#    Z  V  R  P  Skóre  B  +/- 
 

1.   

Český lev-Union Beroun  13  13  0  0  80:12  39  21 
 

2.   

SK Spartak Příbram  13  10  1  2  44:15  31  10 
 

3.   

Povltavská fotbalová akademie  13  9  0  4  45:24  27  6 
 

4.   

TJ Baník Švermov  13  8  2  3  42:12  26  5 
 

5.   

TJ TATRAN Rakovník  13  8  1  4  38:32  25  4 
 

6.   

FK Hořovicko  12  7  2  3  31:22  23  5 
 

7.   

SK Rakovník  13  5  0  8  30:35  15  -3 
 

8.   

FK Říčany  13  5  0  8  23:29  15  -3 
 

9.   

MFK Dobříš  13  4  1  8  34:31  13  -8 
 

10.   

Tatran Sedlčany  13  3  0  10  30:42  9  -9 
 

11.   

SK Slaný  12  1  0  11  13:96  3  -15 
 

12.   

Viktoria Vestec  13  0  1  12  17:77  1  -17 
 
 
Turnaje – ve zmiňovaném období nepořádáme, ani se neúčastníme turnajů. 
 
Materiální vybavení – veškeré potřebné si rozdělujeme s r. 03, jsme plně vybaveni. Během 
sezóny dostáváme od oddílu míče, na mistrovské zápasy. Ke konci období probíhá zkoušení 
a následný nákup společných souprav (hrazeno rodiči) a sportovních triček (hrazeno ze 
společné pokladny).  
 
Kabina – v prostorách tribuny na hlavním hřišti, plně dostačující – až nadstandartní, včetně 
sprch – zde musíme hráče přesvědčit, že se opravdu musí všichni po fyzické zátěži 
vysprchovat – rodiče nám jistě budou nápomocni. Úklid kabiny si provádíme sami.  
 



Rehabilitace – ve slánském aquaparku absolvujeme jednu rhb, ovšem na hřišti, díky paní 
Ježkové Martině – máme spoustu rehabilitačních cvičení, které jsou využívány i mladšími 
žáky. 
 
Webová prezentace – http://www.stzaci.skslany.cz/ - díky panu Kurillovi Ďoďovi, máme 
své vlastní stránky, které jsou hojně využívány a jsou hlavním zdrojem informací. Zároveň – 
vnitřní komunikační kanál, nám zajišťuje WhatsApp – pro mnohé zprvu něco nového, 
postupem času nejvyužívanější zdroj.   
 
Sponzoři – bohužel, nedaří se sehnat. Zásadní náklady spojené s dopravou na zápasy hradí 
oddíl SK Slaný. Hráči hradí měsíční příspěvek 400,- Kč, z toho se 100,- Kč odvádí jako 
příspěvek do oddílu. Ze zbylých financí se hradí další náklady spojené s provozem SŽ. 
Pokladní kniha k nahlédnuté u vedoucího mužstva. 
 
Cíle před začátkem: 

• zapojit slánské hráče ročníku 04 - 05 do našeho týmu – podařilo se  
• získat min. 6 hráčů z okolních obcí – nepodařilo se (pouze dva – kvalitní - hráči) 
• absolvovat letní soustředění v srpnu 2018 – se všemi hráči – bohužel, část hráčů 

chybí, neúčastní se (většinou díky rodinným dovoleným a „kroku do neznáma“) 
• rehabilitaci hráčů (+ slánský aquapark) – plníme  
• pracovat na psychické odolnosti hráčů – částečně se daří  

 
Cíle do dalšího období: 

• posílit hráčskou základnu na 17 hráčích = získat během zimní přípravy min. 4 hráče, 
schopné hrát krajskou soutěž 

• zrealizovat min. šest společných tréninků pro hráče z okolních týmů, a nabídnout 
šikovným hráčům účast v naší soutěži 

• připravit letní soustředění pro r. 05 – 06 – srpen 2019 
• účastnit se Zimní ligy na Zličíně (leden – březen 2019) 
• sehrát min. tři přátelské zápasy (s týmy hrající okres, případně „A“ třídu) 
• zrealizovat účast na mezinárodním turnaji (jaro 2019)  
• pokračovat s rehabilitací  
• pokračovat s brankářskými tréninky 

 
 
                                                                                      zpracoval: Steinbrecher Aleš 

 
                   
 
                                                                                                              
 


