T.J. Sokol Dolní Újezd – Fotbalový oddíl
Zpráva o činnosti oddílu za rok 2015.
Fotbalový oddíl má v současné době 8 týmů :

•
•
•
•
•
•
•
•

Fotbalová školička
Mladší přípravka
Starší přípravka
Žáci
Dorost
Muži „B“
Muži „A“
Stará garda

Fotbalová školička :

•
•
•
•
•

Věková kategorie 4 až 6 let
V družstvu 20 dětí
Tréninky 2x týdně
Neúčastní se žádné organizované soutěže
Cílem je všeobecná sportovní příprava dětí se zaměřením na fotbal.

Mladší přípravka :

•
•
•
•
•

Věková kategorie 6 až 8 let
Soutěž : Krajská soutěž PK. V této soutěži se žádné dlouhodobé tabulky nevedou. Hraje se
turnajovým způsobem.
V zimním období se mužstvo účastnilo halových turnajů
V družstvu 21 hráčů
Tréninky 2x týdně

Starší přípravka :

•
•
•
•
•

Věková kategorie 8 až 10 let
Soutěž : Krajská soutěž. V této soutěži se žádné dlouhodobé tabulky nevedou. Hraje se turnajovým
způsobem.
V zimním období se mužstvo účastnilo halových turnajů
V družstvu 13 hráčů
Tréninky 2x týdně
Hodnecení trenérů - Přípravka - podzim 2015

Pro letošní ročník jsme po delší odmlce přihlásili přípravky do vyšší soutěže. Soutěž se hraje turnajovým
způsobem za účasti 4 oddílů a obou kategorií. Dva turnaje jsme pořádali ke spokojenosti všech
zúčastněných na domácím hřišti v Bořkově. V kraji jsme se utkávali s týmy Letohradu, Ústí nad Orlicí,
Holic, Poličky, Moravské Třebové, Jablonného a Libchav.
Měli jsme určitý respekt ze soupeřů (my trenéři), přece jenom se jedná většinou o města a fotbalové kluby
s vyššími ambicemi. Pro nás to byli neznámí soupeři, ale naši kluci se jich nezalekli a dělali nám radost.
Starší přípravka
Naši kluci si pochvalu zaslouží hlavně za nasazení a bojovnost, k tomu přidali i svoje fotbalové dovednosti
a většinou slavili vítězství. Ve většině zápasů se dařilo i střelecky a to více hráčům, takže o naše góly se
postaralo 11 borců. Celkem jsme se zúčastnili 7 turnajů, z toho 4 vyhráli a to je krásná bilance. Navíc i další
statistiky jsou úžasné. Z 21 zápasů jsme 14 vyhráli a skóre 113:30 je taky paráda.
V brance kouzlil Ondra Svoboda, občas ho dobře zastoupil Martin Ropek. Před nimi se o obranu a útočné
výpady starali Lukáš Novotný, Pavel Kuta, Filip Romer a Ondra Neuman. Boj ve středu hřiště a gólovou

radost dělali Honza Šimek, Jirka Večeře, Martin Ropek a Láďa Kočí. Během sezóny nás posílili další hráči
a to Filip Sládek, Adam Kovář a Dan Lněnička. I ti se úspěšně zapojili do soutěže a odbyli si premiérové
zápasy. Takže kromě pěkných výsledků máme radost, že se rozrostly naše řady.
Nejlepšími střelci našeho týmu byli Honza Šimek s 34, Jirka Večeře s 24 a Lukáš Novotný se 14 góly.
Nejvíce gólových přihrávek měl Pavel Kuta a to 22.
Mladší přípravka
Jak si povedou nejmenší fotbalisté v této soutěži byla pro trenéry velká neznámá. Kromě suverénního týmu
z Letohradu dokázali však s ostatními mužstvy během podzimu sehrát několik velmi kvalitních a
zajímavých utkání.
Na začátku sezóny jsme měli v kádru 11 kluků a během podzimu se k nim přidalo dalších deset ! Všichni si
zahráli na turnaji a nováčci tak zažili poprvé atmosféru zápasů v opravdovém dresu, radost ze vstřelené
branky, hřiště s rozhodčím.
Ze 21 zápasů jsme třikrát poznali radost z vítězství a 5x remizovali. Vstřelili jsme 53 branek o které se
podělilo 15 kluků, obdržené branky jsme nepočítali.
K tahounům mužstva patří Honza Sigl, Pavel Flídr, Radek Havran, Jáchym Faltys, Adam Kulhánek, Štěpán
Rejman a s 9 góly nejlepší střelec David Mokrejš.
Sehráli jsme také několik přípravných zápasů s okolními mužstvy, ve kterých dostávali hodně prostoru ve
hře především začínající fotbalisti.
Trenéři mají radost i ze snahy kluků se na trénincích naučit základům fotbalu. Pokrok v jejich vývoji je
určitě hodně vidět.
Velmi vydařenou akcí byl ukázkový trénink s „Létajícími trenéry“ z Pardubic, který si všichni kluci
náramně užili. Pro nás trenéry to byla výborná inspirace.
Závěrem bychom chtěli klukům popřát hodně síly a hlavně chuti do tréninků, abychom se kvalitně
připravili na jarní část soutěže a mohli tak zopakovat skvělé výkony. Rodičům děkujeme za spolupráci při
dopravě na tréninky a zápasy.
Trenéři

Žáci :

•
•
•
•
•
•
•
•

Věková kategorie 10 až 14 let
Společné družstvo s Horním Újezdem
Soutěž : Okresní přebor
V družstvu 22 hráčů
Tréninky 2x týdně
V zimním období se mužstvo účastnilo halových turnajů
V srpnu tým absolvoval tradiční letní soustředění v domácím prostředí
V nové sezóně 2015 – 2016 je družstvo po podzimní části na 8. místě s 3 body.
Hodnocení trenérů - Žáci - podzim 2015

Družstvo žáků TJ Sokola Dolní Újezd bylo pro ročník 2015 – 2016 spojeno v jeden tým s hráči ročníků
2001 až 2004 a přihlášeno do okresního přeboru starších žáků okresu Ústí nad Orlicí. Jedná se o jedinou soutěž
v nejbližším regionu, kde žáci hrají klasický velký fotbal s 11 hráči v poli a „dospěláckým“ míčem. Došlo tak
na základě nemožnosti personálně obsadit obě věkové kategorie mladších a starších žáků. (Při faktu, že oddíly
Dolního a Horního Újezdu mají již několik let žáky spojeny.)
Žáci se sešli na prvním tréninku 17. 8. 2015 a absolvovali 22 tréninkových jednotek, jedno přípravné a
osm mistrovských utkání, jež se účastnilo celkem 22 hráčů. Průměrná účast byla 13 hráčů. V podzimní části se
žáci postupně utkali s mužstvy Lanškrouna „B“, Tatenic, Jiskry 2008, Jablonného nad Orlicí, Rudoltic, Sebranic,
Zámrsku a Jaroměřic.
Všechny podzimní domácí utkání odehráli naši žáci na hřišti TJ Horní Újezd. Domácí zápasy byly
většinou vyrovnané s mnoha šancemi na obou stranách. Bohužel žáci v nich dosáhli pouze jediného vítězství
v soutěži nad mužstvem Rudoltic. To samé však nemůžeme říci o zápasech na hřištích soupeřů, které se příliš
nepodařily, a žáci přiváželi prohry s větším rozdílem branek. Po podzimní části našim žákům patří osmé místo
z devíti přihlášených družstev.
Mužstvo je sestaveno převážně z hráčů mladších ročníků, pro které byl přechod na větší hřiště, větší
míč a delší dobu hry více náročnější - než jsme si všichni před začátkem soutěže mysleli. Musíme jenom doufat,
že čas a poctivý trénink vše vyřeší.

Trenéři

Dorost :

•
•
•
•
•

Věková kategorie 14 až 18 let
Soutěž : Krajský přebor Pardubického kraje
V družstvu 16 hráčů
Tréninky 3x týdně
V nové sezóně 2015 – 2016 je družstvo po podzimní části na 5. místě s 26 body.

Muži „B“ :

•
•
•

Soutěž : III. třída
Tréninky 3x týdně
V nové sezóně 2015 – 2016 je družstvo po podzimní části na 3. místě s 27 body.

Muži „A“ :

•
•
•

Soutěž : I.A třída
Tréninky 3x týdně
V nové sezóně 2015 – 2016 je družstvo zatím na 2. místě s 28 body.

Stará garda :

•
•

Mužstvo trénuje 1x týdně
Účastní se přátelských turnajů

Další akce :

•
•
•
•
•
•
•

Uspořádání turnaje pro nejmenší dětí ze škol a školek – Bambini cup
Uspořádání „Dne náborů“ za účasti 250 dětí
Dobrovolná sbírka na vyhořelé kabiny FK Tísek
Účast našich hráčů přípravky a žáků v mládežnických výběrech
Ukázkový trénink pro hráče přípravek s „Létajícími trenéry“ PK
Účast mužstva gardy na turnaji v Mengusovcích na Slovensku
Uspořádání turnaje v malé kopané – Memoriál Bohouše Nováčka

Kontaktní informace :

•
•

Oddílový web : www.fotbal-du.cz
Předseda oddílu : Miloš Vrabec, e-mail : milos.vrabec@seznam.cz, tel.: 604817459

V Dolním Újezdě, 25.11.2015

Miloš Vrabec

