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Vyhodnocení podzimu  
Pro soutěžní rok 2014/15 byla vytvořena mladší přípravka čítající týmy U-9 (hráči ročníku 2006 a hráčky 
ročníku 2005) a U-8 (hráči ročníku 2007 doplněni o zdatnější hráče ročníku 2008).  
 
Realizační tým 
Pro tuto sezónu budeme pracovat v následovném složení: 
 
Vedení týmu: 
 
Šéftrenér :   Martin KAPUSTA 
Vedoucí týmu :  Adriana VEJMELKOVÁ 
Pokladník :  Michaela BALLOVÁ 
 
Trenéři : 
U-9:  Pavel PROCHÁZKA licence  „C“ 
  Milan LUKEŠ  licence  „C“ 
  Jiří BALLA  licence  „C“ 
 
U-8:  Martin KAPUSTA licence  UEFA B 
  Petr STŘESKA 
  Vít VITVAR 
 

1. Hráčský kádr a realizační tým 
 

a. Složení hráčského kádru : 
Ročník 2005 2 hráčky 
Ročník 2006 17 hráčů 
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 jeden hráč ročníku 2006 (Makara Jakub) a po delší pauze se 
k fotbalu vrátili Jakub Beránek a Matěj Čeri. 

 
c. z kádru odešli: 

v letním období kádr neopustil žádný hráč 
 

Hodnocení MPŘ U-8 
 

2. Soutěže a turnaje 
 

Pro sezónu 2014/15 byl tým U-8 nalosován do skupiny „E“ OP MPŘ společně s týmy Libušína, Tuchlovic a 
Stochova. Po odstoupení Stochova zůstala skupina tříčlenná, čímž se snížilo i zápasové vytížení hráčů. 
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a. Okresní přebor  
V OP MPŘ jsme se utkávali, jak bylo uvedeno s týmy Libušína a Tuchlovic. V této soutěži jsme se snažili 
zapojit maximum hráčů. Bohužel díky změnám, které vznikly důsledkem odstoupení Stochova jsme, mu-
seli využít i některých hráčů U-9. Tato soutěž byla pro bývalé hráče předpřípravky první opravdovou 
soutěží a pro některé hráče (i předpřípravky) to bylo poprvé, kdy nastoupili v zápase. Přesto vše se tito 
borci s touto skutečností poprali nad očekávání dobře. 
 

b. 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. 
  
 

3. Tréninky a herní projev: 
 

Kromě nově vzniklého realizačního týmu díky přechodu některých hráčů předpřípravky do MPŘ vznikl 
nový hráčský kádr spojením hráčů ročníku 2007 a některých hráčů ročníku 2008 z MPŘ a předpřípravky 
z loňské sezóny. 
Vzhledem k neznalosti úrovně herních a pohybových dovedností hráčů z loňské předpřípravky panovala 
jistá nejistota a očekávání. Veškeré obavy se rozplynuly po prvních mistrovských utkáních, kdy jsme zjis-
tili, že výkonnost hráčů není nikterak propastná a naopak v týmu loňské předpřípravky se našlo několik 
nových objevů, které se zařadily mezi opory týmu. 
 
Tréninky je možno hodnotit ze dvou pohledů: 

1) Docházka zde nemůže panovat jiná než maximální spokojenost, vždyť 90% účast na  
trénincích je velmi slušné číslo  
 

2) Tréninková zátěž pro období venkovních tréninků jsme museli improvizovat a s týmem  
U-9 se podělit o tréninkové prostory, tedy UMT a atletické hřiště. Byť tréninková 
zátěž 2,5 hodiny týdně není podle našich představ, je to stále o 30 minut více než 
plánovaných 120 minut. 
 

I když celkově můžeme být s uplynulým obdobím spokojeni, je zde několik zásadních nedostatků zejmé-
na v herních dovednostech. Jak ukázal jediný „komerční“ turnaj, zaostáváme za kvalitními týmy zejména 
v prvním kontaktu s míčem, kdy nám míče odskakují od nohy, čímž přicházíme o možnost navázat další 
činností.   
 

Hodnocení MPŘ U-9 
 

4. Soutěže a turnaje 
 

a. Okresní přebor  
V úvodu 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 pro-
spěch, 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 
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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.    

 
 
 

5. Tréninky a herní projev: 
 

Na trénincích jsme se snažili nadále pracovat co nejvíce s balónem. Zlepšovat jeho zpracování a zpřesnit 
střelbu. Velmi se zvedla i přesnost přihrávek a to i do volného prostoru. Nejvíce bylo potřeba vypěstovat 
chuť pro kombinační hru a ne za každou cenu zakončovat, nebo se míče zbavovat odkopnutím.  
Co se týče docházky, tak můžeme být nad míru spokojení. Tréninková zátěž by mohla být i větší, avšak 
musíme dodržovat vyhrazené časy. 
Náš herní projev se zvedl nejvíce v kombinaci, která se velmi zkvalitnila. Využívání křídelních prostorů 
nám vycházelo velmi dobře a padalo z něho také nejvíce branek, kdy finální přihrávka přicházela přímo 
před branku na nabíhající hráče. Naopak největší problémy máme při bránění, kdy špatně pokrýváme 
hráče, často je zapomínáme za sebou z čehož pak inkasujeme spoustu branek. 
Celkově však můžeme být spokojení, protože je vidět, zase nějaký ten krok dopředu a to u všech hráčů.      
 

 
6. Finance a materiální zabezpečení: 

 
a. finance 

I přesto, že po týmu loňské předpřípravky nepřišly do týmové pokladny žádné finanční prostředky, jsme 
v otázkách financování zatím soběstačný tým, kdy jisté prostředky přinesl i zářijový turnaj. Přesto vše 
jsme již před sezónou avizovali navýšení členských příspěvků na 400 Kč. 
 

b. Materiální zabezpečení 
Stejně jako po finanční stránce jsme i po materiální soběstační. V úvodu sezóny jsme museli dokoupit 
rozlišováky pro tým U-8 (ty po předpřípravce byly velikostně pouze pro předpřípravku), doplnili jsme 
míče a nakoupili dvě sady vytyčovacích met. 
V současné době řešíme otázku doplnění hráčského vybavení, tedy teplákových souprav a batohů pro 
nově příchozí hráče a pořízení jedné sady dresů. 
 
 

7. Cíle a plány na další období 
 
Během zimního období jsme přihlásili osvědčené halové turnaje v Rakovníku, Litoměřicích a Ruzyni. Dále 
pak turnaje ve Stochově a Zbuzanech. Ve velké míře budou tyto turnaje obsazovány hráči obou týmů 
s výjimkou těch náročných (Zbuzany, Litoměřice a jednoho turnaje pro ročník 2005), kam budou nomi-
nováni výhradně hráči ročníku 2006. 
Cílem zimního období je v případě týmu U-9 příprava na jarní část OP starší přípravky, kdy tento tým 
bude odhlášen ze soutěže mladších přípravek.  
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U-9 : 
V následujícím období budeme i nadále rozvíjet práci s míčem, hlavně jeho zpracování a převzetí za po-
hybu do volného prostoru. Důkladně si rozebereme obranou činnost, kde si vyzkoušíme a vytipujeme 
případné možnosti do budoucna. Dále budeme rozvíjet kombinaci a přechod z obrany do útoku.   
 
U-8: 
Pro následující období je potřeba zaměřit se na HČJ a zejména pak na práci s míčem (první dotyk a hra 
1:1). V další části sezóny, po zvládnutí těchto činností se budeme zaměřovat na rozvoj útočných herních 
kombinací dvojic.  
 
  
Šéftrenér MPŘ 
Martin KAPUSTA 
 
Trenér U9 
Milan Lukeš 


