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2017-12-08 Hlavní trenér Martin KAPUSTA 

 

Hodnocení sezóny 

Realizační tým: 

Hlavní trenér :  Martin KAPUSTA UEFA B 
Vedoucí týmu :  Kateřina ZÁPOTOCKÁ 
Trenér :  Martin KUBÁT 
 

Hráčský kádr: 

Ročník 2011  1 
Ročník 2012 16 
Ročník 2013  1    
Celkem 18 
 
Po prvních měsících činnosti v nultém roce jsme v SR 2017/18 zahájili svůj první ročník činnosti. Po letní přestávce se 
tým rozšířil o další 10 hráčů na stávající počet 18. 
 

1) Tréninkový proces 
Náplň tréninkových jednotek jsme zaměřili na rozvoj všeobecných pohybových schopností a dovedností, zvládnutí 
elementárních činností a získání základních sociálně-interakčních návyků s cílem vybudovat kvalitní základ pro další 
rozvoj a budování týmu ročníku 2012. I když objem tréninkových jednotek nenaplnil naše představy a požadavky, 
musíme rozvoj všech dětí hodnotit velmi pozitivně. 
Pro zimní část sezóny musíme s ohledem na nedostatek kvalitních tělocvičen ve Slaném zajíždět i s tak malými dětmi 
do Smečna. Jak se nakonec ukázalo, Ve Smečně je asi jedna z nejlepších hal v blízkém okolí. 
 

2) Docházka 
Docházková morálka byla zejména v prvních dvou měsících SR nad očekávání vysoká (85%). S příchodem chladných 
měsíců klesla těsně nad 80%, nicméně u takto malých dětí jde stále o velmi vysoké číslo. 
 

3) Herní projev a zatížení  
S ohledem na věk dětí jsme v podzimní části sezóny neodehráli žádná utkání. První turnaje a utkání jsou plánovány 
na zimní a jarní část sezóny s postupným navyšováním četnosti. 
 

4) Materiální zabezpečení 
Z hlediska materiálního zabezpečení jsme do SR vstupovali s červenými čísly. V současné době jsou všechny 
pohledávky uhrazeny. Hospodaření týmu je pouze z příspěvků rodičů, ze kterých průběžně doplňujeme tréninkové 
vybavení a hráčské oblečení. Do nového roku by měl tým vstoupit s novými dresy a teplákovými soupravami. Velkou 
část nákladů bohužel museli, s ohledem na absenci sponzorů, nést rodiče. 
 

5) Plán do dalšího období 
• Postupné navyšování herního zatížení. Na konci sezóny bychom chtěli absolvovat minimálně jeden až dva 

turnaje či PU v měsíci 
• Zvládnutí elementárních činností (vedení a ovládání míče) 
• Zvládnutí základních taktických návyků 
• Navýšení tréninkových hodin na plánovaných 4,5 hodiny týdně 
• Doplnění tréninkových pomůcek 


