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Starší přípravka "A" + "B"
Děkujeme všem rodičům, hráčům a příznivcům. Ráda bych Vám poděkovala za zodpovědný
přístup k tréninkům i utkáním. Díky tomu, jsme byli schopni hrát ve dvou soutěžích, se
dvěma týmy a tím nabídnout klukům utkání, kde si všichni, pokud se snažili, dobře zahráli.
Převzali jsme do starší přípravky děti r. 2009 a proto bylo důležité, nehrát pouze jednu
soutěž, ale dvě. Jezdili kluci, kteří nehráli jenom podle ročníku, ale všichni dohromady,
podle toho, jak se snažili, jaký je čekal soupeř a jak začali v zápasech postupně hrát tak, aby si
zahráli společně dobrý fotbálek a nemuseli stále běhat pro odkopnuté míče. Ve hře, jsme
stále dávali přednost individuální hře, ale kluci nám sami ukázali, že si dokáží již i přihrát a
s radostí se usmívali, když z přihrávky dali nádherný gól.
Přistoupila jsem k výběru do soutěží těch snaživějších dětí a ostatní měli možnost ukázat
v přáteláčcích, jak se postupně učí hrát s použitím kličky, odstrčením soupeře od míče, hrát
naplno po celou dobu zápasu, nedat soupeři míč zadarmo, nezbavovat se míče odkopáváním
kamsi a vymlouvat se na to, že vlastně přihrávají, pohybovat se po hřišti rychle, napadat
soupeře, chtít stále míč, prostě dobrý a poctivý fotbal, kde musí být vidět , že chci hrát, to se
musí kluci stále učit.
Cíle jsou stále stejné: vychovávat děti ke sportu vůbec, pokud je fotbal zaujme, rozvíjet
v něm fotbalistu, kde bude na hřišti aktivní, odvážní a individuálně dovední, pokud ne,
doporučíme dětem jiný sport.
Jak se podařilo herně a výsledkově?
Výsledkově, to není důležité, herně jsme již schopni ukázat krásu i kvalitu hry ve skupině
starších kluků, r. 2008, s pár hráči r. 2009 a to podle toho, jaký soupeř proti nám nastoupí a
co nám dovolí.
U mladších r. 2009, je to o technice s míčem, která zatím u některých chybí, je to i o osobních
soubojích, nebát se zaútočit klidně individuálně a nezbavovat se hned míče přihrávkou, když
si můžu obejít soupeře a zaútočit si klidně sám. K tomu je zapotřebí naučit se nějakou tu
kličku a dokázat jí použít ve hře, takže na tom hodně pracujeme
Naše cíle do jarní sezony
přednostně radost a zábava, učení a zdokonalování všeho, o čem píši. Také bych ráda viděla
děti v menších skupinkách, aby měl trenér více času na každého jednotlivce . Jestli se to
podaří, to nevím, ale pokusím se pro to udělat maximum, protože vím, že to děti potřebují.
Co chybí v našem klubu, co by se mohlo zlepšit ?
já si myslím, že o trenéry, moc zájem není, je jich málo všude a nikdo se nepozastaví nad tím,
proč asi, je velká škoda, že si nenajdeme jak trenéři, tak všichni představitelé klubu, častěji
společnou řeč
A jaké je mé přání pro rodiče a hráče ?
najít si pro své děti více času, užít si chvilky volna s dětmi, dokud to jde, protože najednou
zjistíme, že už nejsou malí, že si již s námi nechtějí hrát, budou mít svou partu, své starosti a
my až tehdy zjistíme, že jsou ty krásné chvilky, kdy jsme mohli být spolu a užít si, nenávratně
pryč.
Ráda bych viděla děti, jak si hrají na každém plácku, jak si užívají pohyb venku více, než u
mobilů, nebo počítače. Věřím, že jsou všechny tréninky na hřišti 100% dobře strávený čas a
že jim nekupujeme mobily jenom proto, abychom měli od dětí klid. Věřím, že jejich další
volný čas, bude dobře využit, že nebudou mít spoustu kroužků a že budou mít čas, pohrát si i
s rodiči. Všem rodičům, kteří nám pomáhají, moc děkuji a těším se na každý den, kdy si
společně užijeme dny, plné radosti a dětských úsměvů
Riegerová Dana

