
Hodnocení jarní části  2017-2018 
Okresní soutěž mladších   C 

ROČNÍK 2010:   ( -1 hráč) Zinke Dominik ( přestup Velvary )    

ROČNÍK 2009:  ( -1 hráč) - Samuel Turza, ( přestup Velvary )     

ROČNÍK 2009:  ( 13 hráčů)  

Gajdošík  Jakub,  Lukeš Radim,  Majer Matěj, Ulrich Matyáš, Řehák Filip, Matouš Sejpal,  Stanslický 
Marek,  Jan Gros, Bletterbauer Jan,  Pospíšil Josef, Váňa David,  

Noví hráči r. 2009: Denis DAVID, Grisa Dominik ( přestup z Jedomělic) 

ROČNÍK  2008: ( 11 hráčů) Rajtr Tomas, Martin Husák, Bobek Michal, Tvrdík Matěj, Vít Kejla,   
 Dominik Ondruš, Kučera Matyáš, Veličkov Jiří, Záborec František, Lelek Vladislav 

Nový hráč  r. 2008: Daniel VLČEK 

Za  mladší přípravku budou hrát děti r. 2009 – trenér Janáč Jaroslav 

Gajdošík  Jakub,  Lukeš Radim,  Majer Matěj, Ulrich Matyáš, Řehák Filip, Matouš 
Sejpal,  Stanslický Marek,  Pospíšil Josef, Váňa David, Grisa Dominik 

Celkem 10 dětí 

Za starší přípravku budou hrát děti r. 2008,2009 – trenérka Dana Riegerová 

r. 2009 Jan Gros, Bletterbauer Jan,  Denis DAVID, 

r.2008  Rajtr Tomas, Martin Husák, Bobek Michal, Tvrdík Matěj, Vít Kejla, Dominik 
Ondruš, Kučera Matyáš, Veličkov Jiří, Záborec  František, Lelek Vladislav,  

celkem 14 dětí 

OHLÉDNUTÍ ZA JARNÍ ČÁSTÍ, 

Jaké byly naše cíle? 

Cíle   byly stejné, jako v podzimní části 

1. Hodně hraní, protože vnímání spoluhráčů, protihráčů, času a prostoru se nedá vlastně 
naučit jinak.   

2.  Dovednosti s míčem, aby se kluci zdokonalovali ve vedení míče se změnou směru, aby se 
nebáli udělat si kličku, rychlé napadání,  zpracování míče a střely jak z místa, tak z pohybu      

3. Určitě si přeji, aby měli kluci radost z fotbalu a aby se těšili na každý společně prožitý den, 
ať je to na tréninku, nebo na jiných akcích. Dále si také přeji, aby bylo vidět postupné 
pokroky na turnajích, přáteláčkách, prostě  všude, kde hrajeme.   V tomto období bych  
ráda  zajistila především to, že kluci budou fotbal milovat a budou se v něm chtít neustále 
zlepšovat a posouvat dál. Na tom se dají krásně budovat ty další sportovní cíle. 
 

 



 

       
 

Rozlučka  2017 
 

 

Jak se je podařilo cíle naplnit? 

 Myslím, že mírou vrchovatou,  někteří kluci chodí na tréninky i o půl hodiny dříve, což mě těší, 
vidím, že je to baví. Věříme, že se nám začalo dařit, ale bylo tam ještě x dalších cílečků. Třeba 
naučit útočníky, aby se dokázali uvolnit a nabídnout se, při rozehrávce brankaře, nebo si   
nabíhat při útoku, i když vím, že nedostanu přihrávku, mimo jiné učit se rozpoznat ten správný 
moment, kdy můžu přihrát spoluhráči  a takových cílů, máme prostě více. Něco se nám zatím 
nedaří, ale pracujeme na tom . 
 

Jaké jsou cíle do sezóny následující? 

neustále pracovat na individuálních dovednostech.  I když už to láká k tomu, se více a více 
pouštět do týmovějšího pojetí fotbalu, tak nakonec je to stejně vždycky o těch individuálních 
dovednostech. Ať už sleduji Mezinárodní mládežnický fotbal,  nebo mistrovství světa do dvaceti 
let, všechno to začíná a končí u prvního doteku s míčem a u fotbalového myšlení jednotlivých 
hráčů.  A byla bych ráda, kdyby kluci dostali prostor se v těchto vlastnostech a dovednostech co 
nejvíce rozvíjet. 
 

 

 

 



V čem měl náš tým v soutěži navrch nad soupeři? 

 Když   vezmu v potaz všechny soupeře, které jsme za rok potkali, určitě jsme neztráceli 
v rychlosti a důrazu.     
V prostoru, kde se rozhodují zápasy,  nedokážeme ještě rychleji zhodnotit, co je pro nás lepší 
v daném okamžiku, jestli vystřelit, nebo přihrát, takže se musíme neustále zlepšovat po 
technické stránce, abychom si byli více jistí s míčem a začali mít  dobrý přehled na hřišti.    
Náš cíl, pozorněji vnímat své spoluhráče, co dělají a jak by s nimi bylo možné spolupracovat a 
vzájemně si pomáhat, se stále učíme.   

 
Jaké bylo naše oblíbené herní rozestavení a rozehrávka? 

 Zkoušeli jsme hrát dva obránci a 2 útočníci,  ale vrátili jsme se ke hře 1 obránce a 3 útočníci 

s tím, že se všichni vraceli a bránili.   Rozehrávky jsme se naučili dozadu na obránce, který 

rozehrál do stran. Bylo to určitě pro děti jednodušší, než kdyby kluci rozehrávali vedle sebe, kdy 

jim  byl míč odkopnut případným, rychlejším soupeřem.  No a u některých kluků musíme 

rozvíjet   vnímání, na jaké pozici zrovna hrají a co by tam  mohli dělat. Čeká nás starší přípravka, 

kde budeme chtít  naučit kluky pochopit význam středového hráče, takže 2- střed -2, se mě 

nejvíce zamlouvá, ale to ještě uvidíme. 
 
 

 

 
 

2017  ročník 2008 a mladší 
 
 
 
 
 



 
 

A  jaký byl nejlepší moment sezóny? 

Asi závěrečná rozlučka  s rodiči a dětmi. Věřím, že jsme ve většině s rodiči na společné straně ve 
vedení dětí, i když se sem tam nějaká ta šuškanda objeví, ale to je všude 
 
 

 
 

Přání 
  
Možná jedna rada pro hráče a trenéry, ale vlastně pro nás všechny, co máme rádi fotbal. Pokud 
hrajete fotbal a chcete ho hrát dobře, soustřeďte se na hřišti pouze na hru a na tréninku na 
trénink.  Nesimulujte, nezdržujte, nepodvádějte, vychovávejme poctivě . Pokud nebudou děti 
féroví ve hře, určitě  nebudou  féroví ani k sobě samým při tréninku, atd…Nebudu a ani nechci 
hodnotit jednotlivce, protože jsme tým a tým je celek. 

Moc děkuji všem rodičům,  kteří pomáhali  při tréninku…Milan Husák, Kejla Michal, musím 
poděkovat také všem hráčům  za vynikající výkony, rodičům opět  za snahu jezdit na všechny 
zápasy a tréninky, za fandění, za to, že neztrácí nervy, když prohráváme,   moc děkuji , našim 
sponzorům Blance Rajtrové a Václavu Rajtrovi, Michalovi Kejlovi a všem, kteří nám čímkoliv 
přispívají a pomáhají 

 

Za celý náš tým,  díky moc  

Riegerová Dana 

 
 
  
 
  
 


