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HODNOCENÍ SEZÓNY 2018/19 

 
1) Realizační tým a hráčský kádr 

 
a) Realizační tým: 

Vedení týmu : 
 

Hlavní trenér  Martin KAPUSTA  
Vedoucí týmu  Michaela BALLOVÁ 
Pokladník  Kateřina ZÁPOTOCKÁ  
 
Trenéři :    

Martin KAPUSTA UEFA B 
Martin KUBÁT  C-licence 

   Jiří BALLA  C-licence 
   Jan MAZAN  C-licence 
   Marek ROLL  C-licence 

Pavel KRPATA 
 

b) Hráčský kádr:  

Ročník 2012 19 
Ročník 2013 10  
CELKEM 30 
 

Po rozšíření kádru v průběhu podzimu a doplnění trenérského týmu se nám podařilo stabilizovat 
úroveň tréninků na požadované úrovni. Noví trenéři se rychle zapojili do tréninkového procesu a 
během zimní části sezóny absolvovali kurz C-licence.  
Na přelomu zimní a jarní části sezóny tým opustili 2 hráči (Grzonka a Lišková), kteří přešli k ročníku 
2011. Do týmu před koncem sezóny přišel jeden hráč ročníku 2013.  
 
 

2) Tréninkový proces 

Po krátkodobém výpadku v úrovni tréninkového procesu (TP) během podzimu se nám podařilo díky 
novým trenérům vrátit se zpět na původní úroveň. Během zimní části sezóny jsme absolvovali tréninky 
2x týdně ve Smečenské tělocvičně, kde jsme se více zaměřili na nespecifické formy tréninku. 

V jarní části jsme opět navázali na tréninkový cyklus z podzimní části - 3x týdně. Tréninkový proces 
probíhal převážně kognitivní formou se zaměřením na rozvoj prostorové orientace ve hře a rozvoj 
herních dovedností jednotlivce s cílem pracovat na zdravé agresivitě ve hře (okamžité napadání 
soupeře), orientace ve hře a v osobních soubojích, řešení situací 1:1, 1:2 atd. Tato forma tréninkového 
procesu (učení se v herním prostředí) byla doplněna i rozvojem individuálních herních dovedností se 
zaměřením na práci s detailem a odstraňování špatných pohybových i herních obrazců, což probíhalo 
převážně na čtvrtečních trénincích (zejména díky většímu počtu trenérů). 
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3) Docházka 

Průměrná tréninková účast v hodnoceném období byla 18,9 hráče na tréninku, což činí 70,8%. Tato 
čísla ovlivnila do jisté míry dlouhodobá nemocnost některých dětí, přesto nemůžeme být s takovouto 
docházkou příliš spokojeni.  

 

4) Herní projev a zatížení 

Během soutěžního roku jsme vedle MiniCupu absolvovali i několik turnajů v zimní části. Po podzimní 
části MiniCupu, kde jsme i díky smůle v některých utkáních, absolvovali jarní část ve slabší skupině. Pro 
zimní a jarní část sezóny jsme do zápasové zátěže začleňovali i nové hráče a poněkud změnili i systém 
nominací, kdy jsme turnaje absolvovali z důvodu většího zápasového vytížení s méně střídajícími hráči.  

V jarní části sezóny jsme absolvovali několik přátelských utkání či turnajů bez počítání výsledků, což se 
ukázalo jako ideální pro tuto věkovou kategorii. Vše vyvrcholilo domácím turnajem, kterého se vedle 
našich třech týmů zúčastnilo i 5 týmů z přilehlého okolí. 

V závěru SR si ti nejzdatnější měli možnost vyzkoušet i mistrovské utkání, které jsme odehráli za tým 
ročníku 2011 a z Buštěhradu jsme odjížděli s celkovým skóre 20:3.  

 

5) Materiální zabezpečení 

V prvních dnech SR jsme doplnili materiální vybavení o míče vel.3, jejichž počet jsme s ohledem na 
velký počet dětí museli následně navýšit. Zároveň jsme využili nabídky klubu pro týmy mládeže, v jejímž 
rámci jsme doplnili koordinační pomůcky a další tréninkové vybavení. 

V měsíci listopadu jsme doplnili hráčské oblečení (dresy+teplákové soupravy) pro nově příchozí hráče. 
V tomto ohledu činí spoluúčast rodičů cca 80-90 %. 

Z nezbytných tréninkových pomůcek a materiálního vybavení nám v současnosti zbývá doplnit 
minimum. 

 

6) Plán na SR 2018/19 
a) Hráčský kádr  

- Průběžné rozšiřování kádru o další hráče ročníků 2012 a 2013 
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 a vedení míče a chování v situacích 1:1 
c) Herní projev a zatížení 

- přechod na systém 4+1 

- zvládnutí prostorové orientace ve hře 

- v následujícím SR 2019/20 se náš tým představí v mistrovských soutěžích OFS, pro herní 
vytíženost bude pro ročník 2012 a 2013 přihlášena regionální MiniLiga 

- zimní část sezony absolvují oba ročníky Zimní ligu na Ovčíně  

- velkým cílem do následující sezony je zkvalitnit zápasovou docházku 
d) Materiální zabezpečení 

- doplnění tréninkových pomůcek (slalomové tyče a další) 

- vytváření finanční rezervy pro nepředvídané investice 
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e) Sociálně – interakční 

- prohlubovat vztah HRÁČ – RODIČ – REALIZAČNÍ TÝM  

- přibližovat rodičům a fanouškům principy a cíle naší práce 
f) Vzdělávání trenérů 

- rozšiřovat kvalifikační předpoklady trenérů 
 

 
7) Závěr a poděkování 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem rodičům a realizačnímu týmu za přístup k našemu snažení 
a podporu. Především pak ale dobrovolníkům (Jiří BALLA, Jan MAZAN a Marek ROLL), kteří se 
rozhodli rozšířit náš RT a tím zkvalitnit úroveň TP. 

 

   

Hlavní trenér 
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Martin KAPUSTA 


