
Vyhodnocení sezóny 2013/14  
 
 

1. Hráčský kádr a realizační tým 
 

a. Hráčský Kádr 
Během sezóny v hráčském kádru nedošlo k zásadním změnám. Tvoří jej: 
 Ročník  2005  - 2 hráčky 
  2006 - 15 hráčů 
  2007  - 5 hráčů 

2008 - 2 hráči 
 

 Kádr před sezónou opustili: 
Tobča Rašín      přešel k atletice a tak doufáme a přejeme mu, aby se  

mu dařilo minimálně stejně jako na fotbale 
Martin Hromádka    u něj nakonec zvítězil hokej a jemu taktéž přejeme to samé co  

Tobčovi 
Péťa Slavíček   s jeho aktivitami v rámci školy by už fotbal nestíhal 
Wilda Nobilis  přestal chodit  
Lukáš Kohout  přešel do ročníku 2005 

 
Do kádru přišli: 

Ročník  2005  - 2 hráčky (A+T Chadimovi) 
 2006 - 2 hráči (Ríša Jochman a Ondra Šlégr) 

 
b. Realizační tým pracoval v následujícím složení: 

 
Head coach :   Martin KAPUSTA (UEFA B-licence) 
Vedoucí týmu :  Adriana VEJMELKOVÁ 
Pokladník :  Michaela BALLOVÁ 
Trenéři :  Pavel PROCHÁZKA (C-licence) 
   Milan LUKEŠ  (C-Licence) 
Asistent trenéra : Jiří BALLA  (C-licence) 
 
 
Během sezóny absolvovali trenérský kurz C-licence zbývající dva trenéři (Pavel Procházka a Jirka Balla) a 
UEFA-B licenci si rozšířil Martin Kapusta. Toto se promítlo i na vyšší kvalitě tréninků, kdy byli trenéři 
schopni poznatky z kurzů implementovat nejen do tréninkového procesu. 
 

2. Soutěže a výsledky 
 

V soutěžním roce jsme tým přihlásili do Okresní soutěže MPŘ a souběžně s touto soutěží jsme hráli sate-
litní soutěž Optik do domu Ligu. Cílem bylo zapojit co nejvíce hráčů do hry což se nám i díky Optik Lize 
povedlo. Podzimní část soutěží jsme odehráli v mixovaných týmech a pro jarní části jsme zkušenější hrá-
če využili v Okresní soutěži a méně zkušení hráči nastupovali v Optik lize.  
Obě soutěže svůj cíl splnily, neboť jsme chtěli hrát co nejvyrovnanější utkání bez ohledu na výsledek. 
 



 
a. Okresní soutěž 

V OS jsme po podzimní části, kde byl tým mixován s hráči ročníku 2007, stavěli na zkušenějších hráčích 
ročníku 2006 a k vidění bylo vidět mnoho zajímavých a vyrovnaných utkání proti kvalitním týmům, je-
jichž kádr byl mnohdy stavěn pouze na hráčích ročníku 2005 a i proti takovýmto týmům jsme se dokázali 
prosadit a sehrát s nimi velice zajímavá utkání. Kromě prvního utkání proti Dobrovízi jsme ve všech 
utkáních předvedli velmi kvalitní a vyrovnaný výkon. Sezónu jsme zakončili s aktivním skóre 82:80, s pěti 
výhrami a sedmi porážkami. Za největší úspěch můžeme považovat těsné porážky po velice pěkném 
výkonu v domácím utkání s týmem Vraného a Dobrovíze a venkovní porážku ve Velkých Přílepech. Ve 
všech případech jsme prohráli o jednu či dvě branky po vyrovnaném utkání. V jarní části je pro nás velmi 
cenné vítězství nad týmem Libčic nad Vltavou, celkově druhého týmu soutěže a zejména pak předvede-
né hra v tomto utkání. 
Soutěž jsme zakončili s pěti výhrami a sedmi porážkami a aktivním skóre 82:80 
 

b. Optik do domu liga 
Po podzimní části OptikLigy jsme se původně domluvili s pořadatelem soutěže, že jarní část odehrajeme 
ve slabší skupině. Nakonec odstoupení jednoho z týmů nás automaticky do této skupiny posunulo a my 
jsme mohli dát prostor našim nejmladším hráčům (tak jak bylo našim plánem).  
Po základní části soutěže jsme skončili sice na posledním místě s bilancí  9-1-17 115:142, avšak na finálo-
vém turnaji nám o dvě branky uteklo vítězství a výrazný posun i v celé soutěži. Finálový turnaj jsme za-
končili s bilancí 5-0-2 27:17 na druhém místě. 
 

c. Turnaje 
Během sezóny jsme zorganizovali tři turnaje pro 8 či 9 týmů. Zejména pak oba jarní turnaje byly velice 
povedené a věříme, že i do budoucna se budou týmy těšit na turnaje ve Slaném. Mnoho týmů si pochva-
lovalo kvalitu turnajů, zejména z hlediska štědrosti a organizace. Na obou jarních turnajích se ani naši 
borci neztratili a po pěkných výkonech se oba týmy umísťovali na vyšších příčkách (na obou jarních tur-
najích jsme postavili dva týmy). 
Mimo těchto turnajů jsme se během sezóny zúčastnili mnoha venkovních i halových turnajů. Nejčastěji 
navštěvovaným turnajem byl turnaj v Ruzyni, kde se pravidelně aspoň jeden tým umístil do čtvrtého 
místa, stejně jako loni jsme přivezli 1. místo z turnaje v Rakovníku. Nepodařilo se nám však obhájit třetí 
místo v Litoměřicích. Bohužel na turnajích v Odolene Vodě či Kochánkách jsme po ne příliš přesvědčivých 
výkonech končili v dolních částech tabulky - O. Voda - 1x  předposlední a 4x poslední, Kochánky – oba 
týmy poslední ve svých skupinách.  
Paradoxně na turnajích, kde se nám herně příliš nedařilo, sbírali naši hráči individuální ocenění.  
 

3. Tréninky a herní projev: 
 

Jak již bylo uvedeno výše, kvalitu tréninkového procesu výrazně ovlivnilo zvýšení kvalifikace trenérů, kdy 
všichni trenéři absolvovali trenérské kurzy C-licence, respektive UEFA-B licence. Poznatky z kurzů se 
promítly do organizace a plánování tréninkových cyklů i do tréninků samotných. 
V tréninku jsme se soustředili zejména na rozvoj individuálního herního výkonu a rozvoj pohybových 
schopností a dovedností. Jak se zejména v jarní části OS ukázalo, hráči si s míčem výrazněji rozumějí a 
jejich herní projev byl založen na individuálních dovednostech a snaze přemýšlet při hře. 
Jediné, co se nám v této sezóně nepodařilo, bylo zapojení brankáře do hry. Byť máme v kádru několik 
dobrých brankářů, stále u nich přetrvává pocit zodpovědnosti o branku a díky tomu moc nepomáhali 
podporovat hru v poli. 
 
 



Tréninky je možno hodnotit ze dvou pohledů: 
1) Docházka za celé období SR 2013/14 proběhlo 50 TJ s účastí 71,43%., což není příliš  

uspokojivé číslo zejména s ohledem na velká množství neomluvených tréninků. 
Nejlepší docházku za celé období měli: 
Dan Zinke a Dan Vaněk  - 90,48% 
Radim Listoň a Kuba Dobeš – 85,71% 
 

2) Tréninková zátěž po podzimních 120 minutách za týden a pouhých 90 minutách za týden 
během zimní sezóny jsme na jaře navýšili tréninkový čas na 150 minut za týden, 
kdy jsme střídali tréninky na UMT a atletickém stadionu. Stejně jak s docházkou 
mohu být spokojen i s úrovní tréninkových jednotek, kterou posunulo výše i 
vzdělávání trenérů a lepší plánovaní tréninkového procesu. 

 
Herní projev: 
Před touto sezónou jsme očekávali, zda-li nahradíme brankovou potenci Lukáše Kohouta, kterého jsme 
posunuli k ročníku 2005, neboť mezi ním a druhým nejlepším střelcem z loňské sezóny byl propastný 
rozdíl. Nakonec se v týmu objevilo hned několik kvalitních zakončovatelů. V sezóně jsme nastříleli cel-
kem 473 branek, na kterých se největší měrou podíleli: 
 
Ondra KRAMOSIL 94 branek 0,99 branky/zápas 
Jirka BALLA  69  0,82  
Kuba KEJKRT  67  0,78 
Dan ZINKE  56  0,50 
Fíla LUKEŠ  48  0,58 
 
V našem herním projevu došlo k výraznému posunu u všech hráčů. Snaha přemýšlet při hře místo ne-
smyslného nakopávání či odkopávání byla patrná i u nejmladších hráčů. Nejvýrazněji se toto projevilo u 
nejzkušenějších hráčů, kdy některé akce byly opravdu fotbalové a mnoho branek padalo nikoliv náhod-
ně, ale po kvalitní přípravě či pěkné kombinaci. Toto výrazně podpořila hra na dva „žolíky“, která učí děti 
útočit ve více hráčích a tím získávat přečíslení v útočné, ale i obrané fázi hry. Systém je sice zranitelnější 
v defenzivě a náročný pro „žolíky“, přesto v útočné fázi hry je velice účinný a i díky tomuto jsme dávali 
mnoho branek (i za cenu mnoha inkasovaných). Počet Inkasovaných branek by v tomto herním systému 
měla eliminovat aktivní hra brankáře, kdy tento by měl pomáhat sbírat dlouhé míče, což se nám jak bylo 
řečeno vůbec nedařilo a brankáři v tomto ohledu si spíše více hleděli brankové konstrukce než aktivní 
pomoci v defenzivě. 
Výrazně se zejména v jarní části zlepšilo zakončení, kdy místo tvrdé rány „někam“ byly k vidění umístěné 
střely (přesto rány „někam“ stále převažovaly). 
Celkově s předváděnou hrou můžeme být spokojeni. Hráči se snaží hrát hlavou – tedy při hře přemýšlet, 
a pokud v budoucím období zapracujeme na individuálních herních dovednostech jako je první dotyk, 
vedení míče, nabídka a přihrávka či zakončení, vyroste zde velice kvalitní a silný ročník fotbalistů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Finance a materiální zabezpečení: 
 

a. finance 
V oblasti financování jsme zatím poměrně soběstačný tým. Jak bylo avizováno před zahájením sezóny, 
odvádí tým 100 Kč za každého hráče (výjimku tvoří děti členů realizačního týmu) a stejně jak bylo avizo-
váno před sezónou, nebylo potřeba v tomto roce navyšovat členské příspěvky, neboť finanční rezerva 
byla dostačující na pokrytí provozu týmu po zbytek sezóny.  
Pro nadcházející sezónu budou příspěvky navýšeny na 400 Kč. 
 

b. Materiální zabezpečení 
Stejně jako po finanční stránce jsme i po materiální soběstační. Před sezónou jsme část materiálu (míče 
od paní Dobešové, tvrdé „klobouky“ a žluté dresy) předali předpřípravce. Dokoupili jsme nové „klobou-
ky“, nové míče (několik jsme jich dostali od nulačtyřek) a získali jsme jako dar od Nadace Karla Rachůnka, 
prostřednictvím pana Dobeše nové dresy NIKE a my jsme je pouze nechali potisknout.  
Během podzimu jsme nakoupili hráčské vybavení (teplákové soupravy a batohy), které si rodiče hradili 
v plné výši, a klub zabezpečil potisk. 
 
 

5. Cíle a plány na další období 
V nadcházející sezóně dojde k rozdělení týmu, a byť vznikne jedna MPŘ, bude dělena na týmy po roční-
cích, tedy U-9 (ročník 2006) a U-8 (ročník 2007 a dva hráči ročníku 2008). Dojde k drobným změnám 
v realizačním týmu, kdy každý ročník bude mít svůj tým trenérů.  
Pro sezónu 2014/15 jsme přihlásili tým U-9 do Okresního přeboru MPŘ a tým U-8 do Okresní soutěže 
MPŘ. Pro mistrovské soutěže budeme dodržovat rozdělení týmů podle ročníků, pro ostatní aktivity bu-
deme tyto týmy mixovat a tým U-9 budeme pomalu adaptovat na kategorii SPŘ. 
V případě ročníku 2006 se zaměříme na rozvoj IHV (první dotyk s míčem, výběr místa, vedení míče a 
zakončení) a tyto činnosti postupně automatizovat. Dále je třeba rozvíjet individuální tvořivost a po-
stupně do tréninku začlenit nácvik hlaviček. Mimo toto je třeba dále pracovat na aktivní hře brankáře a 
začít postupně profilovat brankáře specialisty. 
 
 
Hlavní trenér 
Martin KAPUSTA 


