
 

Hodnocení podzimní části  2016-2017 
  Okresní soutěž mladších přípravek, sk. C ,D    

 Okresní soutěž mladších přípravek sk. C 

ROČNÍK 2010:   ( 2 hráči ) Zinke Dominik a Dostal  Matěj,   
ROČNÍK 2009:  ( 15 hráčů) Gajdošík  Jakub, Lukeš Radim,  Majer Matěj, Ulrich 
Matyáš, Řehák Filip, Matouš Sejpal,  Stanslický Marek,  Vaněk Petr, Samuel Turza,  Jan 
Gros, Bletterbauer Jan, Matouch Štěpán, Pospíšil Josef, Váňa David, Michal David, 
 ROČNÍK 2008: ( 10 hráčů) Rajtr Tomas, Martin Husák, Bobek Michal, Tvrdík Matěj, Vít 
Kejla,  Matěj Melen, Dominik Ondruš, Kučera Dominik, Veličkov Jiří, Záborec František 
  
 

OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍ ČÁSTÍ 
Jaké byly naše cíle? 

Cíle   byly dva  . 
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      
Jak se je podařilo naplnit? 

 S pokrokem většiny dětí, jsme spokojeni,  každý sice podle svého přístupu  nejenom k fotbalu, 
ale i ostatním odpovědnostem (docházka, škola, volný  čas, )kdy  sami chtějí trénovat  na hřišti i 
v době volna. Každý se zlepšuje podle dané situace, (někoho baví fotbal více a chce na hřiště i ve 
svém volném čase, někdo podmínky k rozvíjení tohoto sportu  nemá, rodiče mají méně času, 
prostě vše souvisí se vším 

Jaké jsou cíle do sezóny následující? 
   
Cíle jsou vlastně stále stejné. Jedeme podle koncepce popsané pro přípravky, takže jde o to, co 
nejlépe kluky připravit individuálně  s míčem. Výsledky utkání se moc nezabýváme, sice 
vyhráváme, ale i kdybychom prohrávali,   není to zase až tak důležité, ( i když nám všem přineslo 
obrovskou radost ) prostě jak hrají a jak se zlepšují,  je na prvním místě. 

V čem měl náš tým v soutěži navrch nad soupeři? 
Řekla bych, že jsme v ničem nezaostávali. Určitě se však budeme učit dělat rychle ty věci, které 
děláme ještě  pomalu. Jinak jsou kluci čím dál šikovnější v práci s míčem, rychlým pohybem na 
hřišti a někteří  ve střelbě, kdy musím pochválit Martina Husáka, který nebojácně útočí a určitě 
mu jeho chuť různými příkazy ( jako musíš přihrát, proč nepřihráváš, atd…,) nekazím a 
podporuji jeho dravost s míčem, stejně tak i ostatní, protože fotbal 8letých dětí, není fotbal 
dospělých, ten kluky teprve čeká a v jejich letech, je to nejvíce o technice a dravosti jít si s míčem 
a rozhodnout si sami, jestli přihrají, nebo proběhnou mezi soupeři a vystřelí. Pokud  nedostanou 
tu volnost v rozhodování,   co s míčem udělají, začnou se bát,  že něco pokazí a dostanou 
vynadáno  a brzdilo by je to v dravosti, takže to já u našich kluků nechci, jen ať se učí   rozhodnou 
se sami, co mají udělat, jednou se jim to bude hodit, i když ještě spoustu zápasů prohrají. 
Samozřejmě děti vědí, že když vidí spoluhráče, můžou se sami rozhodnout pro přihrávku, nebo 
si s míčem běžet co nejrychleji  na branku soupeřů. Jen ti nejlepší, již vidí spoluhráče, kterému by 
mohli přihrát a řekněme si upřímně, co je lehčí, odkopnout míč, možná spoluhráči, nebo najít 
odvahu a vyzkoušet si kličku na soupeře s následnou střelou na branku?    
Po celé dva soutěžní měsíce, jsme  měli vyrovnané  výkony, kluci mají čím dál  více sebevědomí,  
věří si  a i když nás čekala nějaká ta prohra, nevzdávali se a bojovali až do konce.    
Postupně přidáváme další učební cíl, pozorněji vnímat své spoluhráče, co dělají a jak  by s nimi 
bylo možné spolupracovat a vzájemně si pomáhat.   



 Martin  Husák, převyšuje svou dravostí ostatní kluky a právě proto, že jsme ho neomezovali 
různými příkazy, dokázal nastřílet nejvíce gólů za tým A, ve skupině C .  Všichni ale nemůžou být 
střelci, někteří se sami vrací do obrany a jsou v ní vynikající, jako je např. Matěj Tvrdík, ale máme 
i další hráče, kteří dokáží zabrat a i když se neprobojují k té brance soupeřů, dokáží  zase 
zabojovat v napadání soupeřů a tak je to o týmové spolupráci,  jeden potřebuje toho druhého, 
prostě tým, jak má být!!!!!!!!  
Tým A, nastřílel  celkem 142 gólů ,        
Tým B, nastřílel 32 gólů 
A co radí odborníci? Chceme vychovat střelce? Buďme v tomto věku lakomí na míč, učme se více 
techniku, učme kluky jít si s míčem a nebát se zakončit. Učme je vyhodnotit situaci správně, oni 
pochopí časem sami, kdy přihrát. V tomto věku mají vybojovat  míč a pokusit se, co nejrychleji 
běžet k brance soupeřů.  Nechme naše děti se rozhodnout, jak budou v dané situaci hrát.  Zatím  
si kluci ještě nedokáží  uvědomit při rychlém napadání hráčů z lepších týmů,  co mají vlastně v 
ten moment rychle udělat a to je právě ten moment, kdy se měli dobře rozhodnout. Takže jen 
píle samotných dětí, kdy jim rodiče umožní, jít si na hřiště i mimo trénink, je také moc důležitá, 
musí sami chtít, aby se jim dařilo, aby si věřili, aby v těchto chvílích vyhrávali souboje, prostě se 
musí  stále zdokonalovat v technice, v pohybu na hřišti, jak se uvolnit, dívat se kde je soupeř, 
nestát, ale běhat, měnit své místo, nabíhat si na přihrávky, i když mě ještě nikdo nepřihraje, v 
tom všem, se musíme ještě zlepšit.  
 
Až se to naučí( a věřte, že se to všichni ani nenaučí),  v klidu si zkusí kličku, podívají se a 
rozhodnou se sami, jestli přihrají, nebo si půjdou odvážně s míčem a to je právě o tom, co ten 
hráč umí, jestli se nebude bát, že mu ten míč soupeř vezme, že ho neubrání, no a když na kluky 
budeme stále naléhat, aby přihráli, nenaučí se té odvaze jít si s míčem, udělat si kličku, 
rozhodnout se sami, nyní je jejich doba, později se to již nenaučí.  Vyroste a nebude z něj ten 
výjímečný hráč, který si dokáže jít s míčem, který bude mít tu odvahu a prokličkuje, třeba jako 
Messi a proč ne?  To rozhodnutí je jen na nich, je to jejich hra, ne rodičů, ti to vidí asi tak, že 
má přihrát, ale to ještě není fotbal dospělých, to by si všichni měli uvědomit.   Výsledky, by měly 
být také druhořadé, i když máme všichni hroznou radost, když se nám podaří vyhrát.      
 
Tým B, začal od 9/2016   trénovat trenér J. Janáč  a pokud potřeboval,  pomáhali mu manželé 
Zinkovi, nebo p. Turza. Přihlásili jsme děti  mladší, r. 2009, nebo začínající r. 2008 také do 
soutěže  a i přes to, že hráli  proti týmům starších dětí, někteří dokonce až o 3 roky, dokázali  
hrát a nevzdávat se. Ale výsledky nejsou důležité, všichni se zlepšili a  o to nám jde ! Za tu 
bojovnost,  jim patří veliká pochvala.        

A  jaký byl nejlepší moment sezóny? 
 Určitě to bylo společné soustředění, zůstaly nám hezké vzpomínky na dny, kdy jsme byli stále   
na hřišti, nebo na kolech, u vody , v lese, no prostě stále jsme si hráli .  Pak  samozřejmě  Okresní 
soutěž mladších přípravek ve skupině . C,  kde se nám dařilo po celé podzimní období a první 
místo v naší skupině, byla odměna za strávený čas na hřišti nás všech.   

A nejhorší moment sezóny? 
Asi nejhorší na psychiku nás všech, jsou jakékoliv prohry na zápasech, takže se všichni musíme 
učit, jak přijímat i prohry, protože patří také ke hře.   Ale tyto momenty mohou zase velmi 
pomoci, aby si všichni uvědomili, že tento sport mají stejně rádi a že je stále  v čem se zlepšovat.  
 
Musím poděkovat všem hráčům   za předvedené výkony, rodičům, za snahu jezdit na všechny 
zápasy a tréninky, za fandění, za to, že neztrácí nervy, když prohráváme,  moc děkuji  celému 
realizačnímu týmu, našim sponzorům Blance Rajtrové a Václavu Rajtrovi, a všem, kteří nám 
čímkoliv přispívají, Michalu Kejlovi, tatínkovi Matyáše  Kučery a Lence  Majerové. 
 
Za celý náš tým,  trenérka mladší přípravky Riegerová Dana 


