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 Náborem se začala rodit budoucí školička těch nejmenších fotbalistů, kterých jsme v měsíci 
září 2014  přivítali okolo 30, ročníku 2010 – 2008  a postupně se počet ještě navýšil až na 32 dětí.  
Zatím se počet ustálil na : 
Ročník: 2007   2 děti   1 dívka +1 chlapec 
               2008 12 dětí, 12 chlapců 
               2009  12 dětí,  1 dívka + 11 chlapců 
               2010    6 dětí   6 chlapců 
  Ročník 2010 nebyl v plánu náboru, protože jsme věděli, že sloučit trénink bez více trenérů s 
tak rozdílnými nároky na cvičení, bude těžké, ale nakonec jsem neodolala žádostem některých rodičů 
a děti přijala. Najdou se mezi nimi i děti, které ještě tak dobře   nespolupracují, zde si je ale rodiče po 
dohodě s trenéry musí hlídat, protože jinak narušují hodiny tréninku. Někteří, již v začátcích odešli 
s tím, že přijdou příští rok a zkusí to opět. Byla jsem velmi mile překvapena za takový počet dětí, ale 
zároveň jsem se obávala toho, že při dvou trenérech kdy byl na tréninku počet dětí většinou okolo 25, 
bude trénink dost náročný.  Hledání dalšího trenéra bylo stále neúspěšné, někteří rodiče slíbili, že by 
trénovali, ale pro nedostatek času odmítli, nebo trénovali jak měli čas, ale to nebylo také to, co by 
jsme potřebovali. Oslovila jsem kromě jiných, také tatínka Tomáše Salaby, který na trénincích málo 
kdy chybí a tak snad získáme dalšího trenéra do svých řad a já jsem za to moc ráda.    
Jestliže se má část dětí pozvolna začít připravovat na opravdové fotbalové trénování, aby se mohli již 
příští rok zapojit do fotbalových soutěží  a mají být vedeni již tímto směrem, tak ti nejmladší zase ne, 
měli by si ještě jen hrát a  při dvou trenérech to nejde moc dohromady.  
Tři trenéři by již měli stačit, na počet dětí okolo 25 a méně, kdy nás nikdy více na tréninku nebylo. Když 
jsem četla zprávu, že v Biosce starší děti z našeho oddílu nevyužívají  tréninky a nejmenší děti se tísní 
Na Hájích v malé tělocvičně, tak mě to bylo docela líto, možná jsme se mohli domluvit, že by  jí mohli 
využít i ti nejmenší? Zapojili jsme děti do smajlíkové soutěže,   kdy dva výherci získají vždy za dva 
měsíce drobnou sladkost a na dva další měsíce kapitánskou pásku, třetí místo je  pro náhradníka 
chybějících kapitánů. Soutěží se, kdo jak je šikovný, jak se učí kluci doma domácí úkoly, jakou mají 
docházku, i když tu moc nemůžou ovlivnit,( nemoc se neptá) kolik se jim povede vstřelit gólů na 
tréninku, atd…. Začala se nám tvořit výborná parta, kluci se také poznávají  a  jak vše bude v dalších 
měsících, jestli ti nejmenší vydrží, to uvidíme. Některé děti baví fotbálek hodně, tam se snažíme 
nenásilnou a zábavnou formou rozvíjet jejich schopnosti a hlavně aby je fotbálek stále bavil, některé 
ještě ne a tak jsme zapřemýšleli a rozdělili děti právě podle toho, koho jak co baví na dvě party. Jedna 
se bude více věnovat fotbalové přípravě, seznamovat  se s míčem, hrát si míčové hry, závodit.atd.,  
druhá se bude také seznamovat  s míčem, hrát si míčové hry, závodit.atd., ale  zatím bez fotbalové 
přípravy.  Děti budu sledovat a pokud se bude kdokoliv chtít přidat do party dětí vedených spíše 
k fotbalu, nebo obráceně, nebude problém je tam zařadit. Zatím není na co pospíchat, takže nechci, 
aby se nyní děti honili někde na turnajích, které by jim stejně nic nedaly, protože neumí ještě ani 
pořádně kopnout do míče. Přihlásili jsme dva týmy   ročníku 2008 na první turnaj  v lednu a dva týmy 
v únoru, 1 tým ročníku  2009  na  březen. Pokud bude málo dětí ročníku 2008, doplníme je 2009, aby si 
zahrálo co nejvíce dětí.. Naší pravou rukou, je paní Zdena Pikorová, která zajišťuje výběr peněz, 
záznam docházky, prostě se stará o vše, co je potřeba a  já jí  za všechnu pomoc moc děkuji, stejně tak 
i dalším rodičům, kteří jsou ochotni, když je potřeba pomoci. Jinak se zatím nenašel nikdo, kdo by nás 
podpořil jako sponzor ( musím se přiznat, že jsem po žádných firmách nechodila a nikoho kromě firmy 
KIA  neoslovila), ale máme přislíbenou pomoc se žádostí  o dresy se znakem KIA. Jestli je dostaneme, 
to neví ani pan Mgr.Igor Odvářka z firmy KIA, který pomoc přislíbil. Dostali jsme pozvání od této firmy  
na vánoční mikulášskou show pro všechny naše děti, do autosalónu firmy Auto Schwab Kladno, , 
která se dětem moc líbila, i když pozvání využilo málo dětí. Zde je video k nahlédnutí pro všechny, kteří 
tam nebyli a rádi se podívají: https://www.youtube.com/watch?v=7UIGzmqEX7A 

https://www.youtube.com/watch?v=7UIGzmqEX7A


 Na závěr bychom chtěli pochválit všechny malé hráče. Každým tréninkem se rozvíjí jejich 
schopnosti a je radost se na ně dívat a pozorovat, jak jsou šikovní a jaké dělají pokroky. Zde je 
k nahlédnutí video: https://www.youtube.com/watch?v=xLuCP9EIPHM&feature=youtu.be  


