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 Tým jsme převzali na konci podzimní části soutěže OP od Martina Kapusty. Za což mu 
chci tímto poděkovat, že mi pomohl rozjet tento tým skvělých fotbalistů. Za účelem zvýšení 
kvality a konkurence schopnosti v těžké soutěži OP kde jsme nechtěli být pouze do počtu, 
jsme už dříve přidali nedělní trénink a poté i páteční trénink vedený zkušenou cvičitelkou 
paní Danou Urbářovou, zaměřený na rozvoj a zlepšení pohybových schopností našich 
fotbalistů. S odstupem času musím krok přidání obou tréninku hodnotit kladně. Protože kluci 
šli svým výkonem očividně nahoru a často potrápili a přehrávali i hodně kvalitní soupeře, jak 
v soutěži OP, tak i v několika zimních i jarních turnajích. V MU jsme dokázali přehrávat i s 
kluky ročníku 2008 hodně kvalitní tým TJ Unhošť r 2006, který nás za celé jaro nedokázal 
přehrát, až na poslední možný pokus na námi pořádaném turnaji. A to až když jsme rozložili 
síly do dvou stejně vyrovnaných mužstev. Jenom pro info: TJ Unhošť vyhrála finálový turnaj 
starších přípravek. Dalším měřítkem zlepšení našeho týmu je SK Lhota. Tento tým jsme za 
doby mého působení cca 3,5 roku u týmu, nedokázali ani jednou porazit. Taktéž jako Unhošť, 
jsme tým Lhoty celé jaro přehrávali a soupeře nenašel až na výjimky dostatek kvality nás 
přehrát. Trochu hůř naše hra vypadala se soupeřem SK Kladno r.2008 a 2007. Oba velice 
kvalitní soupeře jsme dokázali potrápit jen když jsme na hřiště poslali to " nej " co v týmu 
máme , jinak si s námi Kladeňaci dělali doslova co chtěli. Co se mi naopak na jaře nelíbilo byla 
častá hra na náhodu u některých kluků a špatná rozehrávka už od brankářů. Potřebujeme 
kluky uklidnit a dostat do některých více pohody a sebevědomí. V této kategorii by se 
výsledky a statistiky zmiňovat neměli a proto ani já si nevedu statistiky výher, remíz, proher a 
střelců.  
 
Realizační tým 
trenéři: Střeska, Vitvar, Hejkal, Mucha,  
vedoucí týmu : Vejmelková Adriana  
pokladní: Dudáčoková Jiřina  
 
 Tým do jarní části posílil: Prokeš (Hrdlív), Hrášek (Nové Strašecí), Giedris ( začíná) 
 
HRÁČI  
ROČNÍK 2008: Střeska, Šíma, Vitvar, Zápotocký, Lelek (přesun k MP) 
ROČNÍK 2007: Kalina, Bálek, Čeri, Dudáček, Hájek, Hašek, Hejkal, Košál, Listoň, Michalovský, 
Mucha, Nič, Prokeš, Rovňanek, Rubeš, Vejmelka, Vosátka, Kopal, Giedris.  
ROČNÍK 2006: Kříž, ( přesun k MŽ) Vaněk, Jochman. ( oba zůstávají, budou pouze trénovat ) 
 
Co se povedlo?  
1) Především jarní soustředění v Josefáči 5.- 8.5. . Který kluci odmakali na 100%, i za cenu 
několika slziček. Soustředění bylo zaměřeno především na hru s míčem a pohybovky. 
Doufám že se nám tato akce podaří v následujícím ročníku zopakovat. Chtěl bych poděkovat 
všem kteří se na této akci podíleli, hlavně Adrianě, Míše a Lence.  
2) Kladně hodnotím gólmanské tréninky Jakuba Hejkala v týmu AC Sparta Praha. Šel 
výkonnostně hodně nahoru.  
3) Dále jsem spokojený se zapůjčením několika našich borců (Maty, Tobča, Zápa a Gazza) na 
kvalitní turnaje za tým SK Kladno, kde naší kluci ostudu opravdu neudělali. Ba naopak, vždy 



patřili k oporám týmu. Kladně hodnotím především možnost srovnání těchto kluků se 
špičkou SP jako je Sparta, Slavie, Dukla, Plzeň a další ... 
 
Co se naopak nepovedlo? 
1. Máme veliké výkonnostní rozdíly i výkyvy u několika kluků, což je především otázka pro 
nás trenéry. Doufám že se nám tento problém povede co nejvíc odstranit.  
2. Slabá účast na trénincích u několika jedinců. Bohužel vše je v tomto věku o rodičích a my s 
tím nic nenaděláme.  
 
 Na závěr bych chtěl poděkovat našemu realizačnímu týmu, rodičům a všem kdo nás 
podporují i finančně. A hlavně sekretáři Ďoďovi Kurillovi za pomoc a podporu v mých těžkých 
začátcích a jeho práci v SK.  
 
Všem přeji hezké léto a načerpání nových sil do další sezóny.  
 
 Za starší přípravku hodnotil trenér Petr Střeska 

 


