
 
 

Hodnocení  2014/2015 – fotbalové mini-přípravky 
 

 
 

 
                            

 
 
    

 
 
TRENÉŘI: Riegerová Dana, Jaroslav Rieger   
REALIZAČNÍ TÝM: Jiřina Hrubá, Tomáš Salaba a Petr Janovský 
 
HRÁČI: 
ROČNÍK 2011: RIGOCI Ondrej 
ROČNÍK 2010: VOSMIK Jan, HRUBÝ Richard 
ROČNÍK 2009: BLETTERBAUER Jan, BREJCHA Tadeáš, GAJDOŠÍK Jakub, GROS Jan, HOVORKA Matyáš, 
JANOVSKÝ Pavel, LOKVENC Tobiáš, LUKEŠ Radim, MAJER Matěj, POSPÍŠIL Josef, SCHEJBALOVÁ Clára, 
ROČNÍK 2008: BOBEK Michal, HRUBÝ Matěj, POKORNÝ Jan, RAJTR Tomas, SALABA Tomáš, TVRDÍK Matěj, 
VANČA Matouš, VELIČKOV Jiří, 
ROČNÍK 2007: SCHEJBALOVÁ Lucie 

 



  ohlédnutí za jarní části 
 
Naši nejmenší, zatím nezasahují do žádných soutěží, ale s velikým úsilím se připravují. 
Věnujeme se hlavně tomu, aby si děti dokázali udělat kličku, nebáli se souboje, nehledali 
pomoc v nahrávce, nebo kombinaci  a tam, kde se dá, aby volili individuální řešení. Ti, kteří 
poctivě docházejí na tréninky, dosahují docela dobrých výsledků, které sledujeme ve formě 
počtu bodů ve výsledkovém servisu a to góly, klamavé pohyby, kličky, finty,  (kdy má klička 
přednost před góly a přihrávkou) hry 1 na 1, ovládání míče – získávání citu a kontrolu,    
získávání sebejistoty při hře, rychlost s míčem i bez míče, změna směru atd…V provedení 
individuálních průniků, nám zatím chybí moment zrychlení po úspěšné kličce a odpoutání se 
od protihráče, i když je i toto u některých dětí již  na dobré cestě. Aby jsme měli k dětem více 
individuálního času, rozdělili jsme tréninky na dvě skupiny, kdy má každá svůj trénink v jinou 
hodinu,  což znamená, že máme vždy na tréninku na nejvíce 12 dětí 2 trenéry, což je výborné.  
  Předběžný návrh na  SR 2015/2016: 

• S našimi nejmladšími, ročník 2010 a 2011 se v prvním týdnu v září rozloučíme, měli by 
přejít  k nové mini-přípravce a pokud by měl zájem někdo z ročníku 2009 zůstat také 
v mini-přípravce, není problém vše dohodnout.   Z ročníku 2008, 2009 vytvoříme 
mladší přípravku,kdy ročník 2008 bude přihlášen do okresní soutěže a budou doplněni 
ročníkem 2009. kdy bude možnost si půjčit i  pár hráčů r.2008 od trenérů M.Kapusty a 
P.Střesky. Podala jsem dne 13.5.2015, návrh  na doplnění  trenérů pro mladší 
přípravku 08 a 09,  – Janovského Petra a  Salabu Tomáše, kdy oba čekají na 
rozhodnutí klubu, aby si mohli doplnit zkušenosti  trenérskými zkouškami   

Soutěž a nábor v prvním týdnu v měsíci září, je zatím předběžný návrh z jednání komise 
mládeže, ze dne 13.5.2015     

        
 
   
 
Dovolte mě poděkovat všem funkcionářům našeho klubu, realizačnímu týmu a aktivním 
rodičům, tím myslím i těm,  kteří stíhají vozit děti na tréninky, abychom mohli spokojeně 
hrát a trénovat.      
 
                                                                                         Riegerová Dana 
 
   


