
  
Hodnocení sezóny  2017-2018  

  
• Současný stav : 
 35-2 hráčů, 
 r. 2010 10 hráčů, 
 r.2009 14 hráčů, 
 r.2008,  11-2 hráčů     
(  2 děti, se s námi rozloučí,  Jiří Veličkov a František  Záborec )  
letošní sezónu,  vybojovala starší přípravka B, 5 místo z celého okresu (z tj. přibližně 50 
týmů přihlášených), což je moc  hezké umístění. Mladší přípravka, r.2009, měla mezi sebou i 
hráče r. 2010, ale i tak, všichni bojovali, jak nejlépe mohli. Měli těžké soupeře a i když, se 
dosti často nedařilo obrátit výsledek na svou stranu,  bojovali dál a neztráceli naději na 
alespoň jedno vítězství, z mnoha proher. A za  tu bojovnost, jim patří velké díky, protože se 
učíme všichni hrát a jestli nás čeká vítězství, nebo prohra,  nevadí,  hrajeme si pro zábavu a 
prostě se učíme vzít každou prohru přátelsky, i když je to někdy těžké . Velmi dobře, bych 
hodnotila utkání, kdy  kluci ze starší přípravky,  mohli hrát na dvou hřištích, takže si zahrálo     
hodně dětí. V těchto utkáních, kluci hráli proti přibližně stejně silným soupeřům, mohli tedy 
lépe projevit svůj smysl pro hru. Již se objevily nejen individuální , ale i kolektivní projevy 
hry, které budou časem sílit . Stále je však individualita (činnost jedince) naprostou prioritou. 
Na klucích, které fotbal opravdu zajímá a baví je trénovat, jsou vidět pokroky, které nám 
dovolují trénovat taktické aspekty hry (rozehrávku a rozestavení, možnosti vedení útoku 
apod. Máme v týmu mnoho kluků, ale každý je jiný (na jiné úrovni koncentrace, nastavení 
směrem k fotbalu, poslušnosti, atd. takže se snažíme hrát fotbal pro radost a snad to klukům 
vydrží co nejdéle. 

 
 V sezóně 2018/19, budeme hrát takto: 
 

  starší přípravka A 
Ročník 2009 +  2008  (23 dětí) 
trenérka Dana Riegerová    
přihlášeni do okresního přeboru starších přípravek 2x  5+1, hra na dvou hřištích,   

mladší přípravka A 
r. 2010 ( 10 dětí) trenér Jaroslav  Janáč, 
děti budou hrát okresní soutěž mladších přípravek 4+1, hra na jednom hřišti   
  
Budoucnost 
 v sezóně 2018/2019   přihlásil klub starší přípravku r.2008 a 2009, do vyšší soutěže, kde  
budou  hrát děti na dvou hřištích,  aby jich mohlo hrát co nejvíce . Víme, že to budou mít 
těžké a také neříkáme , že 
budeme nejlepší, pouze se domníváme  a věříme, že pro naše kluky, to bude posun,  i když 
budeme  možná na „konci“ tabulky.  Na každém hřišti, budeme mít   5+1 hráčů + minimálně 
2 děti na střídání, aby si kluci dobře  zahráli   
• tréninky v sezóně 2018/2019 plánujeme  2x týdně, jelikož jsme přesvědčeni, 
že kluci mají dělat i jiné (sportovní) aktivity, tak abychom jim neubírali volné dny.  



Jaké byly cíle do právě skončené sezóny? 
Rozvíjet samostatnost hráčů a to jak po stránce sportovní, tak po stránce osobní. Podporovat 
zdravou agresivitu a pracovat na technické stránce každého jedince. 
 
Jak se nám dařilo naše cíle naplnit? 
Poslední odehrané zápasy (  přípravkové soutěže) nám ukázaly, že jsme na dobré cestě. 
Z  proher neděláme žádnou katastrofu, i když nás také mrzí, ale chceme se bavit  fotbalem – a 
to je hlavní! 
 
Jaké jsou cíle týmu do sezóny následující? Nesejít z předem nastavené cesty, ani v 
době případného výsledkového nezdaru. Postupně budeme přidávat důraz z individuálního 
výkonu i na taktické úkoly a výkon týmový – posouvat  hranice,  budeme ale  individuálně.   
Do nové sezony, nás čeká také spousta změn, mezi které patří pro mladší děti, větší hřiště, i 
počet hráčů, nová velikost míče a také například házení autů. Jedním z cílů, bude tedy 
zvyknout si na tuto spoustu změn. Stále se budeme  zaměřovat  na individuální činnosti, ale 
také na výkon týmový. Co nám moc nejde, je například pohyb bez míče a vnímání prostoru. U 
některých dětí, je problém po obdrženém gólu udržet pozitivní mysl, která je nezbytná 
k dobrému výkonu a tak se snažíme v těchto situacích, více se všemi komunikovat . Je však 
moc důležité si uvědomit, že především chyby a také často některé  špatné momenty, jsou ty, 
které nás posouvají dále..   
 
 
Připomínáme rodičům, 
• nechte klukům jejich hru, nechte  je rozvíjet  samotné, nekřičte na ně, když prohrávají, je to 
jejich hra a ne Vaše, nevolejte na ně,  co mají dělat, i když to myslíte dobře,  jsou z toho 
smutní a nevědí, jak v tu chvíli  hrát, tedy jestli poslechnout Vás, nebo udělat to, co jim radí a 
učí trenéři   
  
• buďte tolerantní k chybám vašich dětí a jejich soupeřů,   protože  se fotbalu 
teprve učí, chtějí se učit, baví je, tak ať jim, nebo nám, vydrží ta chuť si hrát, co nejdéle  
• stejné je to s rozhodčími, i když nás někdy poškodí, musíme mít respekt jak k soupeři, tak i 
k nim, je někdy hodně těžké vidět,   jak který rozhodčí, chce od dětí něco jiného, protože 
neznají ani pravidla a dětem  pletou hlavu . Většinou ale pískají trenéři, nebo jejich známí, 
takže dokud nám svaz nepošle ( jako je tomu v některých jiných okresech) opravdové 
rozhodčí, tak musíme počítat s chybami těch, kteří odpískávají zápasy. 

 
Poděkování  
Chtěla bych poděkovat trenérskému týmu a jsem ráda, že od příští sezóny, rozšíříme náš tým 
o další trenérku, Lenku Majerovou a zkvalitníme tím tréninkový proces u starší přípravky. 
Další dík patří rodičům za trpělivost a respektování chyb, kterých se kluci na hřišti dopouští a 
jsou nezbytné na jejich cestě ke zlepšení, upřímně děkujeme za pomoc, našim  sponzorům 
Michaelovi  Kejlovi, Vaškovi Rajtrovi a rodičům Matyáše Kaisrlíka .    
 

Dana Riegerová 

 
 
 
     


