Zpráva o innosti sportovního oddílu fotbalu
locvi ná jednota Sokol Lukavice u Letohradu
Koncepce
Základní koncepce našeho spolku vychází z moderních prvk fotbalu. Jsme inspirováni úto ným fotbalem a
v tomto sm ru chceme p edat našim nejmenším len m základy pramenící z t chto fakt . Zcela zásadním v tomto
je d raz na herní a technické dovednosti, na pozitivní herní zážitky d tí v tréninkovém i zápasovém procesu, nikoliv
up ednost ování výsledk , síly a kondice d tí s agresivitou v boji o body. ídíme se otázkou jak, ne ešíme otázku
kolik. D ležitou sou ástí je i komunikace sm rem k rodi m d tí, ke správnému chápání nových trend
pot ebujeme vytvo it jeden tým i s nimi.
Náš fotbalový oddíl nabízí ú ast d tem do 11 let, minimální v k bychom neur ovali, necháme na zvážení
samotných rodi . Práv rodi m chceme naším spolkem p inést alternativu pro pohyb jejich d tí, organizované
trénování, pro vytvo ení party. Alternativou myslíme to, že d ti mohou trénovat ve známém prost edí. Mohou samy
zjistit, zda je tento zp sob pohybu a aktivity baví. A pro rodi e odpadne cestování tam a zp t v nejmenším v ku
tí.
K tréninkovým ú el m využíváme h išt u Sokolovny v Lukavici (toto h išt spl uje rozm ry pro danou kategorii).
es zimu trénujeme p ímo v místní Sokolovn .
Hlavní dva sm ry celkové koncepce:
1. výchovná
Chceme, aby naši hrá i, hrá ky, trené i vystupovali slušn , ochotn a dbali na správnou reprezentaci našeho
spolku. Aby vždy respektovali druhé lidi a jejich názory. Nikdo není bez chyb a chyba je p irozená v c, která má
upozornit lov ka na jeho nedostatky! Uv domujeme si d ležitost a velkou odpov dnost, kterou máme v i všem
mládežník m. Priorita pro práci s mládeží je výchova, rozvoj schopností, zdokonalování dovedností a hlavn
utvá ení osobnosti jedince. Budeme hrát FAIR PLAY!
2. sportovní
mít radost z pohybu i hry samotné
nau ení se základ m, že sport je dobrá a zdravá v c
zam ení na pohybovou všestrannost (gymnastika, atletika, plavání,…)
rozvoj koordina ní a rychlostní složky
základy u ení fotbalové techniky – zejména individuální
podpora chování - „fair play“
pochopení pravidel hry a základy taktiky – rozhodování na h išti a postavení (útok, obrana, branká ) žádné standardní situace a nácviky (jsme d ti!)
dovednosti jsou d ležit jší než výsledek

Sezóna 2014/2015
Od zá í 2014 do za átku dubna 2015 jsme hráli p átelské turnaje s výbornými výsledky. Zde je info z jednoho
takového:
I druhý zápas jsme si užili
16. 10. 2014
1.FC Žamberk - FS Lukavice
Naše branky: Šantr

ek 3, Kristek 2

Naše asistence: Halbrštát 2, Šantr

ek

Naše sestava: Hubálek - Halbrštát, Kristek, Šantr

ek, Brdí ek, erv - Klášterecký, Krejsa, Šafá , Toman, Zedník.

Hodnocení:
Náš druhý zápas jsme odehráli op t v Žamberku. Naše chlapce znovu doprovodilo mnoho rodi
zápas a kluci si užili skv lé atmosféry.

a p íbuzných na

Do zápasu jsme znovu šli s cílem si ho užít. N kte í kluci se do kali zápasové premiéry.
Oproti prvnímu zápasu jsme p edvedli výrazn lepší výkon. V n kterých chvílích zápasu jsme se soupe i nejenom
vyrovnali, ale dokonce ho, dle mého názoru, hern p ed ili. Kluci se nebáli p enášet do zápasu záležitosti, které
trénujeme. Pochopili i základy kombina ního fotbalu, jaký chceme hrát. Takže snahu ešit situace p ihrávkou

namísto pláckované - chválím. Z toho pramenilo to, že naše branky nebyly náhodné, ale jednalo se o vypracované
akce, které m li hlavu a patu. Že jsme op t pár branek dostali, to se stane pokaždé. Pár jich bylo i z toho, že prost
íme kluky hrát fotbal, chceme kombinovat za každou cenu už od branká e. Takže obdržené góly po naší
rozehrávce nelze házet na branká e, jedná se pouze o to, že kluci pot ebují získat herní praxi, aby pochopili o em
je fotbal. V zápasech nemají klid si balon p ipravit a pak p ihrát, vyst elit. Jsou tam pod tlakem soupe e a zbývá jim
na vše mén asu. Ale z této cesty neuhneme. Chci, aby kluci získali individuální techniku, kterou využijí p i
kombinacích.
Pochopiteln námaha se zápasem spojená se na chlapcích asem projevovala, ale zápas zvládli dob e.
Jinak chlapci zvládli všechny 3 úkoly, které jsme si do zápasu dali:
užít si to
vst elit více branek než v minulém zápasu
nahrát si alespo 3x po sob
kte í si jist všimli již v era, b hem zápas mi bude jako asistent pomáhat Renda Toman.
Na záv r mi dovolte pod kovat za velkou podporu, kterou cítíme - kluci i já.

A 19.4.2015 už jsme jeli na náš první mistrovský zápas:
První mistrovský turnaj za námi
19. 4. 2015
Mistrovský turnaj Kerhartice (zápasy hrány 2x15 minut)
Naše sestava: Hubálek - Šafá , Klášterecký, Šantr

ek,

erv, Hauf - Tomanová, Paštika, Toman, Bergmann

Naše zápasy:
Lukavice - Jiskra 2008 B 3:6 (2:3)
o branky: Šantr ek 2, Hauf
o asistence: Hauf
Lukavice - Kerhartice 4:8 (2:4)
o branky: Šantr ek 4
o asistence: Hubálek 2
Lukavice - Ústí n/O B 0:13 (0:5)
Hodnocení turnaje:
Turnaj v Kerharticích byl pro nás první ´oficiální´ akcí pod hlavi kou FA Ru, splnil se nám tak náš malý sen, tímto
turnajem jsme vstoupili do koloto e miniturnaj a už i lukavický tým bude mít svou akci každý víkend.
Vstup do první utkání se nám vyda il, byli jsme lepším týmem. Bohužel jsme op t neprom nili pár šancí a soupe e
dostali do hry našimi chybami, ze kterých velmi rychle oto il skóre utkání ješt b hem prvního polo asu. Ve druhé
lce si už sv j náskok ´ukopal´ a ješt ho lehce navýšil.
Druhé utkání se neslo ve fotbalovejším duchu, le soupe byl efektivn jší.
Záv re ný zápas p inesl kvalitu ústeckých fotbalist , kterou známe již ze zimních turnaj . My jsme ob as soupe i
dokázali ztížit chvíle zápasu, ale konkurovat jim jsme nemohli.
koli jsme, dle mého názoru, zaostali za výkony z minulého týdne, ani tento turnaj z naší strany nebyl špatný.
Vydali jsme se cestou u ení se fotbalu a z této cesty neuhneme.
Zvlášt první utkání nám ukázalo, co nás bude provázet b hem sout že. Hodn tým bude tla ené do vít zného
výsledku, za jakoukoli cenu. Mn jsou výsledky vážn ukradené, je mi jedno o kolik branek jsme prohráli, na kli ky
a jiné fotbalové dovednosti jsme vyhráli již nyní.
Jako shrnutí uvádím jen titulky, které mluví za vše:
26.4.2015 – Ze Semanína vezeme první výhru
3.5.2015 – T i sympatické výkony v Králíkách
16.5.2015 – Dnes v Králíkách premiérový gól nejmladšího hrá e Robina Tomana
23.5.2015 – V

ervené Vod první vít zství za t i body

30.5.2015 – Ze Zámrsku op t s jednou výhrou
1.6.2015 – Vít zství v Dlouho ovicích (p átelák)
8.6.2015 – Pokažený záv r
17.6.2015 – P átelák: Lukavice – Verm ovice
27.8.2015 – Vít zné vkro ení do sezony (p átelák)
29.8.2015 – Kvalitní výkony v

etové

5.9.2015 – Mistrovský start v Dlouho ovicích
12.9.2015 – P átelský turnaj v Dlouho ovicích
19.9.2015 – P epsání d jin lukavického fotbalu
22.9.2015 – Turecké prokletí prolomeno (zápas Lukavice – Verm ovice)
3.10.2015 – Kvalitní výkony v

etové

10.10.2015 – Fotbalové p edstavení v Lukavici
17.10.2015 – Slabé výkony ve Verm ovicích
24.10.2015 – Po prvním utkání nám zvlhl st elecký prach
28.11.2015 – Šesté místo ze sokolského p eboru
5.12.2015 – Sladké zakon ení roku 2015 – Dnes hrál za Lukavici tým s velkým T

Informace u Oddílu Fotbalu Sokol Lukavice jsou k dispozici na http://www.lukavice-fotbal.estranky.cz/ a bohatá
fotogalerie na http://lukavice-fotbal.rajce.idnes.cz/

V Lukavici 5.12.2015
Zapsal: Ond ej Hlavá ek, trenér

