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     Je za námi další fotbalová sezóna a nastal čas, udělat si malou bilanci právě 
odehraného ročníku. Podzimní část soutěže jsme zhodnotili jako úspěšnou a tak se 
pojďme podívat na tu jarní polovinu a můžeme obě části porovnat. V 15 jarních zápasech 
jsme získali 29 bodů za 7 výher, 5 remíz ( z toho tři byly za dva body) a třikrát jsme 
nebodovali a ze hřiště odešli poraženi. Hned srovnejme tuto základní bilanci s podzimem: 
35 bodů – 11x výhra, 1 remíza (vyhrané penalty) a stejný počet porážek, tedy 3. Podzim 
tedy bodově lepší, než jaro a tomu odpovídá také skóre. To jarní je 31 : 17, zatímco to 
podzimní  42 : 17. Na jaře se do sítě našich soupeřů trefil nejvícekrát kapitán mužstva 
Jakub Hořejší – 10x, dále Křeček 4x, následují Galbavý s Marešem 3x a Maroušek 
s Hanslem 2x. Po jedné brance pak přidali: Zíma, Novotný, Volgner, Vimr, Tikovský, 
Kubaška a Jungmann. Jako kanonýra celého ročníku můžeme vyhlásit Hořejšího se 16 
brankami, na druhém místě je Křeček s 11 brankami a třetí Galbavý si připsal branek 8. 
Na jaře se divákům představilo celkem dvaadvacet hráčů. Tradičně plnou minutáží  
disponuje brankář Sedlák, který do brány své náhradníky nepustil již několikátou sezónu. 
Ve všech 15 zápasech pak nastoupil ještě Křeček, Vimr, Hořejší a Maroušek. Absenci 
v jediném utkání má Kubaška. Ve druhé polovině soutěže jsme nasbírali 28 žlutých karet 
a ve Lhotě se červenal Kubaška.  

     Konstatovali jsme skutečnost, že podzim byl úspěšnější, než část jarní. Pojďme se 
podívat na příčiny. V zimní přestávce do SK Slaný přišel pouze Jungmann, zatímco do 
Hostouně odešel pro mě z nepochopitelných důvodů útočník Kroutil, který tam pak 
odehrál pouze pár minut a do hry šel z lavičky náhradníků. Zbytek jara pak laboroval se 
zraněním a to trvá až dosud. Přes celou zimní pauzu se nedokázal bek Zelenka vyléčit ze 
zranění kotníku, který si pochroumal v posledním utkání na podzim. Třetí ztrátou byl 
další hráč – Tikovský, který absolvoval rekvalifikaci v zaměstnání a ta mu umožnila do 
hry nastoupit až tři kola před koncem soutěže. Vleklé zranění z tréninku pak celé jaro 
značně limitovalo středopolaře Mareše, který tak mohl nastoupit pouze v deseti 
zápasech a v nich hrál se značným sebezapřením. V jarních zápasech pak nacházíme tři 
utkání, které hráčům a realizačnímu týmu leží doteď v žaludku. Je to především jediná 
prohra na domácím hřišti s Hřebčí (1:3), dále pak prohra 0:1 v zachraňující se Velimi a 
konečně zisk pouhého bodu v Novém Strašecí po prohraných penaltách.  

     V konečné tabulce jsme tedy obsadili 3.místo s 64 body (stejně jako Poříčí), ale o 
našem lepším umístění rozhodly vzájemné zápasy. Bodového zisku jsme dosáhli po 18 
výhrách, 6 remízách ( 4 vyhrané, dvě prohrané) a šestkrát jsme odešli poraženi. Celkové 
skóre je 73:34. Třetí místo nám přináší možnost postoupit do divize. Ta se ve Slaném 
hrála již hodně dávno, když došlo k fůzi s místním VTJ. Po více jak dvaceti letech se tak 
mohou naši fanoušci přijít podívat na divizní utkání. Zbývá jen dodat, že postup jsme 



vybojovali po našem tříletém působení v krajském přeboru. V létě bude mužstvo posíleno 
o střelce Nádeníčka z Poříčan, Trnku z Nového Strašecí a navrátilce Pospíšila z Loun. 
Letní příprava začne hráčům v sobotu 13.července a necelý měsíc poté přijdou 
mistrovská utkání. Všem přeji pěkné léto. 

Vedoucí mužstva 


