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Předpřípravka :    Vyhodnocení podzimní části roku 2012 . 
 
Podzimní část sezóny je za námi, a tak přinášíme krátké zhodnocení uplynulého období.
 
 
1. Hráčský kádr a realizační tým
          Sezónu 2012/13 jsme zahájili s kádrem čítajícím 19 hráčů. S vedením SK jsme se dohodli,
že pro tuto sezónu nebudeme vytvářet dva týmy předpřípravky.
Již v první den náboru se přihlásilo přibližně 20 dětí. K dnešnímu dni naše hráčská základna činí 39
dětí z toho 19 ročník 2006, 16 ročník 2007 a 4 ročník 2008.
Vzhledem k takto vysokému počtu hráčů, jejich věkovým a výkonnostním rozdílům jsme museli
přizpůsobit tréninkové jednotky a posílit realizační tým o další trenéry.
 
Realizační tým tvoří :
 
Vedoucí týmu                     -        Martin KAPUSTA
Pokladník                          -        Michaela BALLOVÁ
Hlavní trenér, trenér 06       -        Pavel PROCHÁZKA
Trenér 07                         -        Milan LUKEŠ
Asistenti trenérů                 -        Petr ŠÍMA
                                                Jiří BALLA                           
                                                Jan VEJMELKA
 
2. Turnaje a herní projev
Během letních prázdnin jsme přihlásili náš tým do dlouhodobé soutěže (MiniCup) s cílem skončit ve
středu celkové tabulky turnaje.
Po skončení podzimní části MiniCupu se náš tým nakonec umístil na celkovém třináctém místě z
třiceti týmů a třetí v naší výkonnostní skupině.
O našich výkonech nejvíce vypovídá srovnání s týmy z naší výkonnostní skupiny, kdy od prvenství
nás dělilo jedno vítězství a nejblíže k němu jsme byli v úvodním utkání posledního turnaje .
Další pozitivní vizitkou je vyrovnanost našich výkonů v jednotlivých turnajích, kdy kromě Slavie
Praha nedosáhl žádný jiný tým na 10 a více bodů v každém turnaji.
Jako poslední pozitivum je počet obdržených branek. Zde jsme vévodili i v absolutní tabulce, kdy
jsme společně s Tempem inkasovali pouze 26 krát !!!. Méně branek dostala pouze suveréní Slavia a
v naší skupině jsme v tomto ohledu neměli žádného soupeře. V počtu 66-ti vstřelených   branek nás
v naší skupině překonal pouze tým Vršovic.
Celkově je třeba říci, že podzimní část MiniCupu se nám povedla a nebýt jednoho nešťastného
utkání, mohli jsme ve skupině triumfovat.
Kromě toho můžeme být maximálně spokojeni s předváděnou hrou založenou na velice kvalitní
nátlakové hře podpořené kvalitní obrannou činností a kvalitních výkonech brankářů.
Věřím, že v jarní části budeme v těchto výkonech pokračovat.
Co je však znepokojující, je střelecká nevyrovnanost týmu, kdy nejlepší střelec nastřílel téměř
trojnásobek branek jako třetí střelec v pořadí.
 
Kromě MiniCupu jsme se během podzimu zúčastnili dvou dalších turnajů, z nichž první proběhl v
Braníku a z našeho úplně prvního turnaje sezóny jsme si přivezli kromě pěkného páteho místa i
naše první zápasové vítězství.
Bohužel druhý turnaj v Ďáblicích se nám již tak nevyvedl a byť jsme se Spartou Praha předvedli
krásný výkon, naše třetí místo od konce není moc pozitivní, zejména po remíze s Čafkou a mizérii s
Braníkem a Litoměřicemi.
 
3. Výsledky a statistiky
Během podzimní části nastoupilo do turnajů 18 hráčů (není zde započítán přátelský turnaj na
Kladně).
Celkem jsme odehráli 32 utkání, z toho 17 vítězství, 2 remízy, 13 porážek a skóre 95:65.
 
 Nejlepším střelci celkově :
Kohout - 28
Lukeš   - 18
Balla    - 11
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Šíma a Kapusta - 8  
 
Nejlepší střelci MiniCup :
Kohout - 19
Lukeš   - 9
Šíma    - 6
Kejkrt  - 5
 
 
Umístění v jednotlivých turnajích :
 
2.9.     Braník     5.místo
15.9.   MiniCup   3. místo ve skupině a 6 místo celkově
28.9.   Ďáblice    8. místo
6.10.   MiniCup   2. místo ve skupině a 3. místo celkově
20.10. MiniCup   3. místo ve skupině a 6. místo celkově 
3.11.   MiniCup   2. místo ve skupině a 3. místo celkově
 
4. Plány a cíle do další části sezóny
Během halové sezóny chceme zapojit co nejvíce hráčů do zápasového tempa a přivézt aspoň jedno
pódiové umístění.
 
MiniCup :
Zde chceme přihlásit dva týmy,

-         tým “06” složený převážně ze zkušenějších hráčů
-    tým “07” složený z nově příchozích hráčů

 
Od týmu “06” očekáváme minimálně stejně kvalitní výkony a cílem by mělo být vítězství ve své
výkonnostní skupině, popřípadě skončit v celkovém absolutním pořadí kolem desátého místa.Tým
“07” byl do MiniCupu přihlášen s cílem zapojit další děti do hry, a proto využijeme možnost
nabídnutou organizátorem, nasadit tento tým do nejslabší výkonnostní skupiny tak, aby si děti
mohli zahrát se sobě rovnými soupeři.
 
Trénink:
V tréninku je třeba zaměřit se na práci s míčem u všech hráčů bez rozdílu věku a zkušenností (jak
se ukázalo pořád i těm starším míč u nohy překáží). U starších hráčů je třeba rozvíjet prostorové
chápání hřiště, což bylo našim největším nedostatkem v uplynulé části sezóny, zdokonalovat
individuální herní dovednosti a snažit se učit děti chápat kolektivní pojetí hry.
 

Turnaj ve Slaném:
Vrcholem sezóny by mělo být upořádání turnaje ve Slaném, kam bychom chtěli pozvat kvalitní týmy z Prahy
a blízkého okolí.
 

Zábavné tréninky:

I přes plány na umístění je našim hlavním cílem vést děti ke sportu, rozvíjet v nich sociální návyky a učit je
fotbalu. Proto chceme udělat tréninky co nejzábavnější  - “nechť si děti hrají” a toto by mělo být naším
mottem pro další část sezóny i sezón příštích.

            Vedoucí týmu: Martin KAPUSTA



Vyhodnocení činnosti 

sezóna 2012/13 

předpřípravka - ročník 2006 a mladší 

 
1. Realizační tým 

Sezónu jsme absolvovali s realizačním týmem ve složení : 
Vedoucí týmu :  Martin  KAPUSTA 
Pokladník :  Michaela  BALLOVÁ 
Trenér :  Pavel  PROCHÁZKA 
Asistenti  trenéra : Milan  LUKEŠ 

Jiří  BALLA 
Petr  ŠÍMA 

 
2. Hráčský kádr 

Sezónu jsme absolvovali s kádrem čítajícím 36 hráčů, z nichž se akcí pravidelně účastnilo 32, z toho 
ročník 2006 19 hráčů, ročník 2007 11 hráčů a 2 hráči ročník 2008. 
Vzhledem k poměrně velkým výkonnostním rozdílům jsme museli tréninkové jednotky přizpůspbit 
těmto rozdílům. 
V případě nově příchozích a méně zkušených hráčů jsme se soustředili na osvojení základních 
pohybových a herních dovedností a získávaní základních návyků. 
U zkušenějších hráčů jsme se zaměřili stejně jako u méně zkušených na základní herní činnosti 
jednotlivce, ovšem již s vyšším důrazem na provedení a na herní činnosti ve skupinách .  
 

3. Herní projev a dosažené výsledky 
Během celé sezóny jsme se zaměřili (jak již bylo řečeno v předchozím odstavci) na osvojení či 
prohloubení  základních dovedností  jednotlivce bez ohledu na množství medailí na turnajích. 
V tomto ohledu jsme samozřejmě měli vyšší nároky na zkušenější hráče, kde se již projevovala snaha 
o kombinaci a týmový duch. Cílem bylo vytvořit široký a vyrovnaný kádr, který by do budoucna měl 
být příslibem základu pro všechny, nejen juniorské, týmy. Tento cíl se nám povedlo splnit a herní 
vytíženost hráčů převážně v jarní části sezóny byla rovnoměrná , zejména pak díky možnosti postavit 
na některé turnaje dva týmy. 
Tento systém se nám osvědčil zejména v závěru sezóny, kdy nebyl problém nahradit i tři omluvené 
hráče bez dopadu na předvedenou hru. 
 

4. Turnaje a dosažené výsledky 
Byť jsme toto téma považovali a nadále budeme považovat za okrajové a nepodstatné, je to jisté 
měřítko, jak porovnat naše snažení s ostatními týmy.  
V uplynulé sezóně jsme se zúčastnili dlouhodobé soutěže pořádané ČAFC Praha a zde jsme obsadili 
oproti plánovanému desátému místu celkově jedenácté. Bohužel celkový počet hodnocených nám 
není znám, neboť se nehodnotily týmy ale kluby (nejlepší tým klubu). 
Poté, co se po podzimu náš tým kvalifikoval do nejsilnější skupiny, jsme na jarní část přihlásili i druhý 
tým, který byl nasazen do nejslabší skupiny, tak aby si vyrovnaná utkání zahráli i slabší hráči. Toto 
rozhodnutí se ukázalo jako správné a ve žlutém (slabším) týmu své kvality ukázaly další zejména nově 
příchozí hráči. 
Mimo MiniCupu jsme se zúčastnili i několika turnajů, kde jsme  slánskému fotbalu ostudu neudělali a 
zejména na turnaji v Chomutově (2. místo za vítězným Ústím - prohráli jsme jen díky důrazné hře 



soupeře) a v Rakovníku (1. a 2. místo - bohužel sportvní úroveň tohoto turnaje byla nižší než třeba 
v Chomutově). 
Kromě těchto úspěchů jsme se neztratili ani na turnaji v Žatci (3. a 4. místo),  Litoměřicích (jednou 4. 
místo a jednou 3. místo za Braníkem, Litoměřicemi 05 a před Slávií - naše první vítězství  nad tímto 
nejlepším týmem nejen v ČR ). 
Ovšem i turnaje, kde jsme neobsadili přední příčky, můžeme hodnotit pozitivně. Minimálně zde 
dostali šanci prosadit se i další hráči a v nepřítomnosti opor vzít na sebe zodpovědnost. 
Vrcholem sezóny byl námi pořádaný turnaj, kde se oba týmy kvalifikovali do finálové skupiny a jeden 
tým se umístil i na stupních vítězů a díky brance v závěru utkání proti týmu Loun nedosáhl na stříbrné 
medaile. 
Za tento turnaj patří poděkování všem rodičům, kteří se podíleli na organizaci (jmenovat jednotlivce 
nebudu, protože bych na někoho mohl v tom počtu zapomenout). Velké poděkování také patří 
patronovi turnaje panu Josefu Dobešovi, který patronát nad tímto turnaje přijal velmi ochotně a sám 
svojí iniciativou pomohl s přípravami turnaje. Díky jeho ochotě pomoci jsme na turnaji mohli vidět 
známé osobnosti jako František Straka, Milan Mišůn či generální ředitel  1. FK Příbram pan Petr 
Větrovský.  
Mimo těchto týmových úspěchů jsme se dočkali i individuálních. 
Mezi nejcenější asi patří vyhlášení  Pepína Procházky jako nejlepšího brankáře na kvalitně obsazeném 
turnaji v Litoměřicích a Lukáše Kohouta jako nejlepšího střelce na turnaji MiniCupu. Dále pak 
vyhlášení  opět Lukáše nejlepším hráčem v Rakovníku a Filipa Lukeše nejlepším střelcem turnaje 
MiniCupu. 
 

5. Celkové hodnocení sezóny 
Celkově mohu sezónu hodnotit velmi pozitivně. Mezi nově příchozími hráči jsme objevili další velice 
kvalitní kluky, z nichž se někteří jako Ondra Kramosil, Dan Zinke či Martin Kropáček stali oporami 
týmu. Další hráči jako Jakub Halfar ši Basťa Dudáček se svými výkony zařadili mezi zkušené hráče. 
Kromě těchto jmenovaných se v nulasedmičkách objevili další šikovní hráči jako Radim Listoň, Dan 
Kalina, Matěj Košál a Jakub Bálek. I tito předvedli své kvality. Bohužel zatím nedosahují kvalit starších 
dětí a potřebují ještě čas. Přesto, pokud na sobě zapracují během příští sezóny, mohou se objevit 
v našem týmu. 
Kvalitativní posun v individuýlních činnostech nastal u všech hráčů a zejména u těch nově příchozích. 
Starší a zkušenější hráči prokázali své kvality a jejich týmové chápaní se projevovalo turnaj od turnaje. 
Velké pozitivum bylo vidět i mezi rodiči, ze kterých vzniká parta lidí, kteří kromě fandění svým dětem 
chtějí i přispět svou pomocí v dalších činnostech.  
Vedle pozitiv však existují negativa. První z nich bylo citováno již po podzimu. Velký rozdíl u našich 
střelců, kdy nejlepší střelec (Lukáš Kohout) nastřílel téměř dvojnásobek druhého v pořadí. Další 
z negativ je stále systém hry „kde je míč, tam jsme všichni“. Toto se nám, i přes malé náznaky, 
nepodařilo odstranit. 
 

 
6. Cíle a plány na příští sezónu 

 
a. Hráčský hádr 

Pro soutěžní rok 2013/14 bude tým složen převážně z hráčů ročník 2006 doplněný nejlepšími hráči 
ročníku 2007 (4 hráči) a 2 hráči ročník 2008. 
V týmu budeme nadále zkoušet vytipované hráče předpřípravky. 

 
 

b. Herní projev a trénink 
• pokračovat a důraz položit na rozvoj herních činností jednotlivce (práce s míčem, zpracování 

míče do prostoru, pohyb bez míče atd.),  



• pokračovat na zkvalitňování osvojených dovedností 
• rozvíjet u hráčů prostorové vnímání hřiště a týmové herní činnosti  (práce ve dvojicích a 

trojicích) 
• pokračovat i bez ohledu na výsledky v rovnoměrném zápasovém zapojení všech hráčů 
• v utkáních okresní soutěže prověřit naše nejzkušenější  hráče v utkáních proti starším hráčům 

( v závislosti od kvality soupeře budou nasazováni i ostatní hráči ) 
• v utkáních Rakoligy zapojit i nejmladší hráče (popřípadě hráče předpřípravky ) 
• po rozdělení týmu na mladší přípravku a předpřípravku, zapojovat průběžně i nejlepší hráče 

předpřípravky do našeho týmu s výhledem přechodu těchto hráčů k týmu ročníku 2006 
v nadcházejících sezónách   

• zorganizovat minimálně 2 domácí turnaje ( jeden na podzim a druhý v červnu) a dva turnaje  
Rakoligy (zde je podmínkou účasti zorganizování dvou turnajů) 

• celkově bychom na konci sezóny chtěli hrát celoplošný kombinační fotbal systém 5+0, kdy 
brankář je pátým hráčem 

 
Podrobněji bude tato kapitola (herní projev a zaměření tréninku) rozpracována v “Koncepci a 
metodice přípravy na sezónu 2013/14“ před zahájením soutěžního roku.  
 

c. Financování a materiální zabezpečení 
Cílem realizačního týmu bude zabezpečit činnost týmu bez navyšování členských příspěvků. Přesto 
není vyloučené, že na některých výdajích se budou muset spolupodílet i rodiče hráčů. Určitě bude 
dále v platnosti příspěvek rodičů na startovné v turnajích, zda-li se se rodiče budou podílet částkou 
100 Kč nebo v plné výši ještě upřesníme. Budeme se samozřejmě snažit vybírat turnaje, kde je 
startovné co nejnižší, nikoliv však na úkor sportovní kvality turnaje. 
Výjimkou je startovné v Rakolize, toto bude uhrazeno ze společných peněz. 
V otázce materiálního zabezpečení bychom rádi doplnili tréninkový materiál o nové míče (původní 
sadu přenecháme předpřípravce), dále bychom rádi zakoupili flexibilní zeď, a další drobný tréninkový 
materiál. 
Další položkou by bylo zakoupení druhé sady dresů a teplákových souprav pro hráče. 
Dresy zakoupíme v závislosti od sponzorských příspěvků. Teplákové soupravy a tašky pro hráče by 
museli rodiče financovat ve 100% ceny. 

 
d. Realizační tým 

V příští sezóně budeme pracovat v následujícím složení : 
 
Hlavní trenér  - Martin KAPUSTA  -zodpovědný za vedení celého týmu 
Vedoucí týmu   - Adriana VEJMELKOVÁ  -zodpovědná za celou agendu týmu a  
(zástupce rodičů)     komunikaci mezi rodiči a týmem   

-v prvních měsících bude vypomáhat  
pokladníkovi  

Pokladník  - Michaela BALLOVÁ 
Trenér   - Pavel PROCHÁZKA   

-Milan LUKEŠ    
Asistent  - Petr ŠÍMA 

-Jiří BALLA 
 
 
 

7. Poděkování 
Velké poděkování patří především všem rodičům za podporu a skvělou spolupráci během celé 
sezóny. 



Velké poděkování za štědrost patří  všem sponzorům a všem, kteří jakoukoliv formou podpořili 
v uplynulém ročníku náš fotbalový potěr. 
V neposlední řadě patří i velké díky výboru SK za jejich vstřícnost a ochotu. 
 
Martin KAPUSTA 
Vedoucí týmu 
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