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Hodnocení sezóny 
 

Realizační tým a hráčský kádr 
pracoval v následovném složení: 
 

Vedení týmu: 
 
Šéftrenér :   Martin KAPUSTA 
Vedoucí týmu :  Adriana VEJMELKOVÁ 
Pokladník :  Michaela BALLOVÁ 
 
Trenéři: 
  Martin KAPUSTA licence  UEFA B 
  Petr STŘESKA 
  Vít VITVAR 
 

Hráčský kádr 
 

a. Složení hráčského kádru: 
Ročník 2007 14 hráčů 
Ročník 2008 5 hráčů  

 
b. do kádru přišli: 

během letních prázdnin a v průběhu září přišlo do týmu několik hráčů ročníku 2007 (Růžička Antonín, 
Hora Matyáš, Hlaváč Petr, Olah Brian) a po delší pauze se k fotbalu vrátil Matěj Čeri. Během sezóny dále 
Jakub Hejkal a Tomáš Vosmik 

 
c. z kádru odešli: 

Růžička Antonín - ročník 2007 
Hora Matyáš       - ročník 2007 – časové důvody  
 

Hodnocení SR 2014/15 
 
Okresní přebor  

V OP MPŘ se po podzimní části soutěže tým kvalifikoval do druhé výkonnostní skupiny vedle týmů Slo-
vanu, Velvar, Lhoty a Vraného. Byť jsme v této skupině byli výsledkově nejslabším týmem, přesto jsme i 
s mnohem silnějšími soupeři sehráli pohledná utkání.  
Celkově jsme nastříleli 131 branek, na kterých se kromě některých hráčů týmu U-9 podíleli: 
 

  Podzim Jaro Celkem 
Zápotocký 6 27 33 
Michalovský 8 13 21 
Bálek 6 5 11 
Dobeš 2 7 9 
Dudáček 4 4 8 
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Hájek 1 6 7 
Listoň 4   4 
Kalina   4 4 
Vitvar 2 1 3 
Střeska   3 3 
Šíma 2   2 
Vejmelka 1   1 
Hejkal   1 1 
Celkem 36 71 107 
 

Turnaje 
V záři jsme uspořádali turnaj pro ročník 2007, kterého se zúčastnilo několik kvalitních týmů jako 1. FK 
Příbram, Baník Most, FK Ústí n. L., SK Kladno, Aritma a další. 
Tento turnaj měl být pro nás porovnáním s kvalitními týmy, a jak se nakonec ukázalo, má náš tým na 
čem pracovat, zejména pak na individuálních dovednostech a práci s míčem. 
Během zimní přestávky se tým zúčastnil několika halových turnajů. S výkony na těchto turnajích bohužel 
nemůžeme být spokojeni, zejména pak s bojovností a chutí se poprat o výsledek.  
 

Tréninky a herní projev: 
 
Tréninky je možno hodnotit ze dvou pohledů: 
Docházka po podzimní části sezóny se docházka zvýšila z 93% na 95,2%, což je veli-

ce slušné číslo. Absolutní docházka (bez ohledu na omluvenky) byla 80,6 
%. 
Nejlepší docházku měli za celou sezónu: 
Hájek  96,2%  
Dudáček 92,5% 

 Vitvar  90,6% 
 

Tréninková zátěž po podzimní části, kdy měl tým vyhrazených 120 tréninkových minut na 
  týden a zimní přestávce se dvěma TJ za týden se nám podařilo prosadit 

180  
tréninkových minuta na týden, což se výrazně projevilo i na herním vý-
konu. 

 
Herní projev:  

Po podzimní části soutěže a halových turnajích jsme nemohli být s herním projevem spokojeni. Zejména 
zkušení hráči hráči zůstávali za očekávání. K výraznému progresu došlo v jarní části soutěže, kde jsme 
odehráli mnoho pohledných utkání a dokázali se i střelecky prosadit i proti tak silným a věkově převyšu-
jícím týmům jako Slovan Kladno či Slovan Velvary. Byť jsme ve skupině skončili na posledním místě, herní 
výkony našich hráčů byly příslibem do příštích let. Tým produkoval pohledný technický fotbal založený 
na individuálních výkonech.  
S čím bohužel nemůžeme být spokojeni je střelecká produktivita týmu, kdy v této oblasti polovinu vstře-
lených branek obstarali pouze dva hráči a další za těmito velmi výrazně zaostávali. Další znepokojivou 
věcí je post brankáře, kdy jsme během sezóny nebyli schopni k Dudáčkovi nalézt další dva až tři náhrad-
níky tak, aby se mohli na tomto postu průběžně střídat. 
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Přes toto vše i s ohledem na velké výkonnostní schody v týmu, kde vedle zkušených hráčů nastupují bor-
ci, kteří v této sezóně s fotbalem začínají, musíme být s předváděnými výkony spokojeni. 
 
 

 
Finance a materiální zabezpečení: 

 
Finance 

Finančně je tým soběstačný a i do nadcházející sezóny by měl přijít s vlastními prostředky. 
 

Materiální zabezpečení 
Během sezóny jsme vybavili hráče týmovým oblečením od značky JAKO (teplákové soupravy a trička) a 
doplnili některé tréninkové pomůcky 
 

Cíle a plány na další období 
 
V SR 2015/14 bychom rádi rozšířili počet brankářů na 3-4, hlavním cílem bude smazávat výkonnostní 
rozdíly mezi hráči, abychom dosáhli maximálně vyrovnaného týmu.  
Z hlediska herního výkonu chceme pracovat na HČJ a postupně rozvíjet spolupráci ve dvojicích a zdoko-
nalovat pohybové dovednosti, koordinaci a rytmiku pohybu. V pohybových dovednostech by nám měla 
pomoci atletická trenérka (zatím v jednání). Kvalitu tréninku by měli zvýšit další trenéři (také v jednání) a 
doplnění trenérských licencí pro všechny trenéry. 
 
  
Trenér U-8 
Martin KAPUSTA 
 



Vyhodnocení sezóny 2014/2015 ročníku 2006 - U9 

Podzimní část: 

Na podzim jsme se zúčastnili Okresního přeboru MPŘ, kde jsme se pravidelně 
utkávali s týmy Zvoleněvsi, Vinařic, Hrdlíva, Velvar a Vraného, jsme jen těžko 
hledali rovnocenného soupeře a výsledky, jako třeba 22:2 v náš prospěch, 
dávaly najevo, že to pro naše kluky nebude moc prospěšné. Rozhodli jsme se 
tedy ubrat plyn a šanci začali dostávat hlavně méně zkušení hráči, které jsme 
doplňovali z kádru U8. Tento krok se potvrdil jako velmi dobrý, což jsme mohli 
vidět na turnaji v Žižicích, kde se začali velmi slušně někteří prosazovat a to 
nejen střelecky. Naší nejsilnější sestavu jsme posílali pouze na dohrávky za 
zrušený ročník 04, kde kluci posbírali nové a velmi cenné zkušenosti. 

Zimní příprava: 

V zimním období jsme se zúčastnili halových turnajů a to v Rakovníku, 
Litoměřicích a Ruzyni. Jako přípravu na jarní část, jsme absolvovali turnaje na 
umělé trávě ve Zbuzanech, kde se nám poměrně dařilo hrát atraktivní fotbal a i 
výsledkově jsme nezaostávali. 

Změny v hráčském a realizačním týmu: 

Dále se nám podařilo rozšířit hráčský kádr o Matouše Randýska, který přišel z 
Velvar. Jeho nevlastní otec Jaroslav Masopust se naopak zapojil do realizačního 
týmu, jako trenér. 

Jarní část: 

Do jarní části jsme se rozhodli přihlásit naše borce do soutěže pro SPŘ, což se 
projevilo, jako velmi dobrý počin. Našimi soupeři ve skupině D, se staly týmy 
Velká Dobrá, Libčice nad Vltavou, Lhota, Stochov a Smečno. Nutno podotknout, 
že proti nám mnohdy nastupovali borci i o dvě hlavy větší a často i o dva roky 
starší. Toho se však naši kluci nezalekli a z mnohých uplakánků jsou dneska 
tvrdí chlapy. Z jednotlivých dvojzápasů jsme až na ten poslední nevydařený 
vozili vždy, minimálně tři body a někdy i více. V tabulce jsme však nebyli 
hodnoceni, protože jsme se zúčastnili pouze jarní části. Co se týče fotbalového 
projevu jsme nejen v mých očích byli určitě nejlepším týmem.  



 

Tréninky: 

Na trénincích jsme v průběhu zimní části začali zapojovat takzvaný "coerver 
coaching". Někteří hráči totiž absolvovali víkendové kempy v tréninkových 
centrech a na jejich herním projevu, to bylo markantně znát. Opět se potvrdilo, 
že práce s balónem, by měla být na prvním místě, proto jsme se na ni 
zaměřovali a snažili se ji co nejvíce rozvíjet. 

Vyhodnocení: 

Tuto sezónu bych hodnotil, jako vydařenou. Na všech hráčích je vidět poměrně 
slušné zlepšení a nutno podotknout, že výkony byly velmi týmové a vyrovnané. 
Nikdo nevyčníval a pokaždé se dařilo někomu jinému z čehož pramení i 
vyrovnaná tabulka střelců.   

V tomto trendu bychom chtěli nadále pokračovat a zachovat si široký kádr a to i 
po sjednocení s ročníkem 2005.  

 

Trenér U9 Milan Lukeš 

 

 


	hod j2015 - U8
	hod j2015 - U9

