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Hodnocení sezóny 

 
 

1) REALIZAČNÍ TÝM:  
 

a) Vedení týmu 
 

Hlavní trenér : Martin KAPUSTA  
Vedoucí týmu :  Adriana VEJMELKOVÁ  
Pokladník :   Jiřina DUDÁČKOVÁ  

 
b) Trenéři:  

Martin KAPUSTA - licence UEFA B  
Petr STŘESKA  
Vít VITVAR - C licence 
Aleš HEJKAL 
 

2) HRÁČSKÝ KÁDR  
Ročník 2007   15 hráčů  
Ročník 2008   5 hráčů  

 
a) Z kádru odešli:  

nikdo 
 

b) Do kádru přišli: 
4 hráči  

Kopal Filip – ročník 2007 
Lelek Vladimír – ročník 2008 
Mucha Matyáš – ročník 2007 (přestup)  
Rovňanek Filip – ročník 2007 (přestup) 

 

3) SOUTĚŽ A HERNÍ PROJEV 
a) OP SPŘ 
V sezóně 2016/17 byl tým U-10 přihlášen do OP SPŘ, který se hraje povinně na dvou hřištích. Vzhledem 
k věkovému složení a značné výkonnostní nevyrovnanosti našeho týmu se nedalo očekávat, že náš tým 
bude se soupeři hrát vyrovnaná utkání. I přes slibná modelová utkání v novém rozestavení (5+1) se 
naplnila naše očekávání a tým i přes slušné výkony patřil mezi nejslabší týmy soutěže. I přes vysoké 
porážky a celkově (pravděpodobně) poslední místo v OP hodnotíme tento projekt velice pozitivně, 
zejména s ohledem na vysoké zápasové zatížení všech hráčů. 

 

b) Herní projev 
I přes nezkušenost s novým rozestavením a vysoké porážky se tým snažil o ofenzivní pojetí hry založené 
na kvalitních individuálních výkonech. V této kategorii však musí být do herního projevu zapojena i 
kombinace, což bohužel mnohým hráčům dělalo značné problémy. 

 

4) TRÉNINK 
a) Tréninkový proces 
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V otázce TP jsme navázali na systém praktikovaný v jarní části SR 2015/16, tedy dvě tréninkové 
jednotky a jednu dobrovolnou víkendovou. Realizační tým jsme s cílem zlepšení úrovně TP rozšířili 
dalšího trenéra. Dvě tréninkové jednotky byly zaměřeny na rozvoj individuální dovedností, práci 
s prostorem a to vše ve vysoké intenzitě. Třetí dobrovolný trénink byl veden v duchu herní praxe, tedy 
„fotbálkem na dvě“. 
Účast na povinných trénincích byla 93% což můžeme hodnotit velice pozitivně. 

 

5) FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 
Tým je i nadále materiálně a finančně soběstačný. Financování je založeno na členských příspěvcích. 
Před zahájením sezóny byly sponzorem zakoupeny dvě sady nových dresů, dále byly z vlastních zdrojů 
pořízeny nové míče a doplněny tréninkové pomůcky. V průběhu podzimu proběhlo zakoupení 
týmového oblečení, na jehož pořízení se podílel klub, tým a nemalou částkou i rodiče. 

 
 

6) PLÁNY NA DALŠÍ OBDOBÍ 
a) V přechodném a přípravném období  

 zaměřit se na rozvoj motorických dovedností (v tělocvičně ZŠ na Komendě za přítomnosti 
fyzioterapeutky)  

 využiti haly BIOS na fotbalové tréninky a PU s okolními týmy. 

 tým se zúčastní pěti halových turnajů, z nichž na dva turnaje budou postaveny dva týmy 
 

b) Hlavní období  
 Soustředit se na rozvoj IHV se zaměřením na méně zkušené hráče a zároveň zkvalitnění herních 

dovedností u zkušenějších hráčů.  

 zkvalitnění herního projevu s vyšším podílem kombinace 
 
 

 
 
 
 

Hlavní trenér  

Martin KAPUSTA 


