
  Zpráva o činnosti týmu mladší přípravky 2018 
 
 
Agenda: 

1) Zahájení činnosti týmu ml. přípravky 
2) Aktuální stav týmu a jeho aktivity 
3) Výhled do budoucna, cíle 

 
Dobrý den, / Ahoj, dovolte mi krátce zhodnotit činnost mladší přípravky TJ Sokol Ondřejov za 
rok 2018. 
 

1) Na úvod začnu zahájením činnosti – vzniku, respektive obnovení týmu mladší 
přípravky po téměř 3 letech.  
První krůčky jsme udělali na podzim roku 2017, kdy se začal budovat tým dětí ve věku 
6-9 let. Faktický start ale datujme k jaru 2018, kdy se podařilo dát bytelný základ pro 
rozjetí týmu, a to v trenérském zajištění Petra Kölbla a Borise Neciuka, dále pak 
materiální podporou (nutnými pomůckami pro trénink této věkové kategorie), ale 
především doplněním vhodného počtu dětí. Tomuto předcházela náborová kampaň, 
se kterou hodláme i letos pokračovat.  
 

2) Aktuální počet hráčů je celkem 22 dětí. Je to poměrně dobrý základ, ale zároveň je 
zde nutno říct, že se potýkáme s nerovnoměrným věkovým rozložením. Tento fakt ale 
zasahuje do většiny vesnických klubů.  
Zastoupení v jednotlivých ročnících je následující: Ročníky 2010 – 5 dětí, 2011 – 5 dětí 
(které tvoří 3 dívky a 2 chlapci), 2012 – 12 dětí.  
Tréninky probíhají 2 x týdně – úterý a pátek pod vedením Borise Neciuka (Petr Kölbl 
se přesunul do fotbalové školičky). Účast na trénincích je poměrně rovnovážná – 
okolo 12-15 dětí. V zimním období počítáme s tréninky 1x týdně (v pátek) a halovém 
turnaji pořádaném v únoru. 
Koncepce tréninků je postavena na 4 základních pilířích tzn: 

▪ Zvládnout běžeckou abecedu 
▪ Osvojit a aplikovat základní fotbalové dovednosti (jako jsou střelba, přihrávka, 

zpracování a vedení míče) 
▪ Zvládnou základní fotbalová pravidla 
▪ Zvýšit obratnost a koordinaci pohybů 
▪ Dát základy kolektivní hry v podobě prožití výhry a prohry, spolupráci na hřišti, 

komunikaci a učení se skupinovému chování, kde se zaměřujeme, jak 
pomáhat jiným, nechat si pomoci sám, vzájemného respektování a respektu k 
soupeři a v neposlední řadě způsobům fair-play.  

Fotbalové dovednosti se snažíme v praxi aplikovat doporučenou metodologií tzv 
„Coerver coachingem“ (ve zkratce jedná se o metodu učení fotbalových dovedností, 
která je vhodná pro všechny hráče, ale zejména je uzpůsobená pro děti bez rozdílu  
jejich schopností. Metoda se soustředí na vývoj individuálních schopností a hry v 
malém počtu hráčů). 
 



 
V 2. polovině roku – na podzim jsme se přihlásili do okresní soutěže mladších 
přípravek Praha-Východ, která se hraje formou turnajů každý s každým zpravidla o 6 
týmech rozlosovaných do skupin. V naší skupině bylo týmů 5 a postupně jsme změřili 
síly s týmy Mnichovic, Kunic, Hrusic a Kostelce U Křížků v 5 turnajích. Postupem času 
bylo vidět herní zlepšení a dostavily se i výsledky. 
Nicméně všeobecným cílem těchto turnajů je, aby si děti postupně zvykaly na 
zápasový režim a zápasovou atmosféru. Nabyly kladný vztah ke hře, sžily se s 
překonáváním obtíží spojených s utkáním (jako je únava či psychika), získaly 
pravidelnost (v podobě zápasového režimu) a hlavně uplatňovaly získané (naučené) 
dovednosti ve hře a dosahovaly na základní herní myšlenku: „branky dávat, brankám 
zabraňovat“ 
 

3) Nakonec bych rád vytýčil cíle a výhled do budoucna.  
▪ Je nutné, abychom i nadále pokračovali v náborové kampani – zejména 

aktivním oslovením dětí a rodičů prostřednictvím vzdělávacích institucích 
školky a školy. V tomto ohledu bych rád podělkoval paní ředitelce MŠ Romaně 
Brýlové a paní učitelce Báře Valuchové, které umožnily vyvěsit ve školce 
náborové letáky, ale hlavně podpořily proaktivní oslovení rodičů a jejich dětí – 
zejména předškoláků (odtud máme 12 dětí!). 

▪ Dále je nezbytné, aby prostředí, ve kterém máme děti trénovat, bylo 
v takovém stavu, jako po celý loňský rok – kdy byl zajištěn potřebný 
tréninkový materiál a zejména výborný stav hřiště, na kterém bylo radost 
trénovat! Za to bych chtěl poděkovat výkonnému výboru a zejména Mírovi 
Červenkovi, že je hřiště opět chloubou naší vesnice. 

▪ V neposlední řadě je potřeba vyvinout společné úsilí rodičů, přátel a fanoušků 
našeho oddílu, aby aktivně podpořili mládežnický fotbal v podobě zájmu o něj 
a pravidelné účasti na trénincích, zápasech, ale také mimo-fotbalových 
aktivitách (jako jsou brigády, sponzoring nebo třeba fotbalový ples, který oddíl 
pravidelně pořádá ve Sportovně Kulturním Centru v Ondřejově).  
Také bych z tohoto místa rád požádal o pomoc s rozšířením trenérského 
ansámblu o dalšího trenéra dětí, abychom byli schopni zvyšující se zájem o 
fotbal v Ondřejově dostatečně kapacitně pokrýt a tímto zajistit kvalitnější 
výchovu pro zástupce dalších fotbalových generací.  

 
 
Děkuji za pozornost 
 
 
Boris Neciuk  
Trenér ml. přípravky TJ Sokol Ondřejov    V Ondřejově 4.1.2019 
 


