Hodnocení podzimní části 2015/2016 – fotbalové
mini-přípravky r.2010.2009
a mladší přípravky B, ročník 2008

TRENÉŘI: Riegerová Dana, Jaroslav Rieger
REALIZAČNÍ TÝM: Tomáš Salaba a Petr Janovský
HRÁČI:

ROČNÍK 2010: VOSMIK Jan, ZINKE Dominik
ROČNÍK 2009: BLETTERBAUER Jan, GAJDOŠÍK Jakub, GROS Jan, HOVORKA Matyáš, JANOVSKÝ Pavel,

LOKVENC Tobiáš, LUKEŠ Radim, MAJER Matěj, POSPÍŠIL Josef, SCHEJBALOVÁ Clára, VÁŇA David, MATOUCH
Štěpán, ŘEHÁK Adam, ŘEHÁK Filip, ULRICH Matyáš
ROČNÍK 2008: BOBEK Michal, RAJTR Tomas, SALABA Tomáš, TVRDÍK Matěj,
VANČA Matouš, VELIČKOV Jiří, Husák Martin, LISEC Max,
ROČNÍK 2007: SCHEJBALOVÁ Lucie

ohlédnutí za podzimní části
Děti ročníku 2008, (2009 a 2010 ještě minipřípravky), mají za sebou podzimní polovinu
soutěží, které jsme se snažili odehrát na více hřištích, ať u soupeře, či na našem hřišti.
Z počátku, jsme zapojovali do soutěže i hráče ročníku 2009, ale děti si tolik nezahráli,
soupeř většinou neměl tolik hráčů a nebo nechtěl, aby hráli na jiném hřišti, proto jsme
změnili plán, aby si mohli všichni dostatečně zahrát tak, že jsme na dvou hřištích hráli
přátelské zápasy s ročníkem 2010 a 2009 a na třetím, jsme odehrávali soutěže s ročníkem
2008. Toto se nám velmi osvědčilo, protože si zahráli všichni hráči a dostatečně dlouho. Na
domácím hřišti, jsme většinou připravili tři hřiště a pokud měli soupeři málo hráčů, hráli
jsme proti sobě. Děti nepřišli v době soutěže o trénink a všichni si dobře zahráli. Účast dětí
na domácím hřišti ve Slaném, byla vždy velmi vysoká, proto si myslím, že se dětem hra moc
líbila, i když neměli za soupeře hráče z jiných klubů, ale museli hrát proti sobě, což splnilo
účel hrát si, jako na tréninku. Byl to pro všechny vlastně třetí trénink. Na zápasy jezdili
všichni, nominace nebyla žádná, jen do Vraného, jsme jeli pouze s ročníkem 2008.
Naší mladší přípravku B, tvoří hráči ročníku 2008, kteří budou od příští sezóny 2016/2017
nastupovat za mladší přípravku A a hráči ročníků 2010 a 2009, přejdou do mladší
přípravky B, kde je opět rádi přihlásíme do soutěže, aby si zahráli také a nabírali tak
všichni zkušenosti. V této věkové kategorii, se nevedou žádné oficiální tabulky, vedeme u
dětí pouze tabulky střelců gólů a jsem moc ráda, že se všichni snaží útočit a dávat i k
radosti všech, góly. Děti při hře nerozdělujeme na obránce a útočníky, ale všichni jsou
útočníci, s čehož mají velkou radost . Rozcvičujeme se hrou, nebo cvičením s míčem, protože
dnes se již neběhají nudná kolečka kolem hřiště bez míče, ani se necvičí s těmi nejmenšími
nezábavné rozcvičky.
Ročník 2009 a 2010, celkem nastřílel v přátelských zápasech 176 gólů( ať se soupeřem,
nebo bez) a 3 góly v mistrovských zápasech.
Ročník 2008, nastřílel 41 gólů v mistrovských zápasech a v přátelských 14 gólů.
I přes spoustu počátečních nezdarů, musím poděkovat všem hráčům a hráčkám, za
předvedené výkony, rodičům, za snahu stíhat s dětmi začátky turnajů a přátelských zápasů,
i když je to někdy velmi těžké, moc děkuji tatínkům, Petrovi Janovskému a Tomáši Salabovi,
za občasnou výpomoc a také našim sponzorům Blance Rajtrové a Václavu Rajtrovi.

Co se nám povedlo!

V měsíci září 2015, jsme pomohli při náboru těch nejmenších a to ročníku 2010 a 2011 a
podařilo se založit novou minipřípravku.
Pár našich nejmladších dětí, ročníku 2010 a 2011,tak mohlo přejít a myslím si, že jsou
všichni spokojení, mezi stejně starými dětmi.
V listopadu, v tomto roce, jsem požádala pár tatínků, jestli by nepomohli v trenérské
činnosti, abychom se mohli věnovat více dětem, v co nejmenších skupinkách a přiblížit
naše tréninky ještě více individuální práci s dětmi.
Mou nabídku přijal: Tomáš Salaba, Petr Janovský, Jaroslav Janáč, Lisec Martin a v době
4-6.12 si všichni prohloubily své znalosti a úspěšně tak získali trenérskou licenci C.

Dovolte mě na závěr ještě jednou 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

