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HODNOCENÍ SEZÓNY 2017/18 
 

1) Realizační tým a hráčský kádr 
 
a) Realizační tým: 

Hlavní trenér  Martin KAPUSTA UEFA B 
Pokladník  Kateřina ZÁPOTOCKÁ  
Trenéři   Martin KUBÁT 

Pavel KRPATA 
 

b) Hráčský kádr:  

Ročník 2011 1 
Ročník 2012 16 
Ročník 2013 3 
 

Po náboru na úvod SR 2017/18 se tým rozšířil o řadu nových hráčů. Během podzimní části SR tým sice 
opustili celkem 3 hráči, nicméně během jarní části se tým rozšiřoval o další nové hráče (Vosátka – 
2012, Balla a Peterka -2013). V současné době se do týmu zapojují další hráči ročníku 2012 a dva 
ročníku 2013.  
Cílem SR 2017/18 bylo stabilizování týmu a hráčského kádru, což se povedlo. Současný kádr činí 20 
hráčů a podařilo se nám rozšířit i realizační tým o dalšího trenéra (Pavla Krpatu) 
 

2) Tréninkový proces 

V jarní části jsme navýšili počet tréninkových jednotek na 3, přičemž úterní TJ je zaměřená pouze na 
herní praxi a je celá využita na různé formy fotbalu na dvě či 4 branky. Zbývající dvě TJ jsou věnovány 
rozvoji všeobecných pohybových dovedností a specifických dovedností. Díky tomuto konceptu se 
herní dovednosti všech dětí výrazně posunuly a jsou srovnatelné s dětmi z předních týmů. 

3) Docházka 

Po podzimní části sezóny došlo v oblasti docházky k výraznému poklesu na 71,5 %. Ještě více 
alarmující je množství neomluvených TJ 104, což je více než nepřípustné. 

4) Herní projev a zatížení 

Během jarní části sezóny jsme absolvovali několik PU ve smečenské hale a zároveň jsme se zúčastnili 
několika turnajů. Ke konci SR jsme uspořádali dva turnaje, kde jsme měli možnost porovnat své 
dovednosti i se špičkovými kluby. V tomto ohledu naše děti výrazně nezaostávaly za týmy Sparty 
Praha či Bohemians. 

5) Materiální zabezpečení 

V tomto ohledu bylo našim cílem skončit SR celkově v černých číslech s přebytkem umožňujícím nám 
zaplatit startovné do dlouhodobé soutěže pro nadcházející SR a doplnit materiál o další pomůcky. 
Zatímco v prvním případě se nám podařilo rozpočet stabilizovat, doplnění materiálu se nám podařilo 
pouze částečně a kromě nových míčů musíme spoléhat na zapůjčení některých pomůcek od ostatních 
týmů. 
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6) Plán na SR 2018/19 
a) Hráčský kádr  

- Rozšíření kádru o další hráče ročníku 2012 
b) Tréninkový proces   

- udržení stávajícího počtu TJ 
- rozvoj osvojených herních a pohybových dovedností dětí v souladu s metodikou a 

koncepcí 
- rozvoj HČJ, zejména pak převzetí míče 

c) Herní projev a zatížení 
- přechod na systém 4+1 
- zvládnutí prostorové orientace ve hře 
- účast na dlouhodobé soutěži (MiniCup) 

d) Materiální zabezpečení 
- doplnění tréninkových pomůcek (koordinační žebřík, slalomové tyče, balanční pomůcky a 

další) 
- vytvoření finanční rezervy pro nepředvídané investice 

 

 

   

 Hlavní trenér 

Martin KAPUSTA 


