
Tým létajících trenérů ÚKFS zavítal na západ kraje do Klášterce nad Ohří! 
 

V pondělí 11. května 2015 už podruhé v krátké době vycestoval tým, létajících trenérů až do 

západního cípu našeho kraje do Klášterce nad Ohří. První plánovaná akce na pondělí 

27.4.2015 se kvůli bouřce a doprovázené vydatným deštěm neuskutečnila, i když tým 

létajících trenérů na akci dorazil. Počasí bylo proti, a tak se aspoň uskutečnila krátká beseda 

s vedením klubu a některými mládežnickými trenéry. Současně se dohodl termín na uskuteční 

náhradní akce, kterým bylo pondělí 11.5.2015 od 17.30 hodin. Ukázkový trénink pro trenéry 

místního fotbalového klubu absolvovaly děti z přípravek ročníku 2004 až 2006, kterých bylo 

celkem 28.  Děti byly rozděleny do třech skupin, když vždy 1 skupina prováděla dovednostní 

soutěže, další dvě skupiny absolvovaly ukázkový trénink, ale všechny skupiny se na 

jednotlivých stanovištích a při obměnách cvičení prostřídaly. Ukázkový trénink shlédlo 

několik trenérů z domácího klubu, ale byl zde trenérsky také zastoupen i úzce spolupracující 

klub Tatran Kadaň. 

   

 
 

Do Klášterce přijeli malé fotbalisty povzbudit také dva mladí hráči z druholigového týmu FK 

Baníku Most 1909 Jan Štefko mladší a Matěj Koudelka. Matěj Koudelka se zapojil do 

tréninkového procesu a malým fotbalistům se snažil demonstrovat některé ukázky cvičení a 

také se s hráči zapojil do tréninku. Ti měli radost, že si mohli zatrénovat s ligovým hráčem. 

Jan Štefko junior byl organizátorem dovednostních soutěží a současně dohlížel na kvalitu 

provedení jednotlivých činností. Chlapce přítomnost ligových fotbalistů hodně motivovala a 

řada hráčů si chtěla poměřit své schopnosti a dovednosti s těmito hráči. 

Už během tréninku zaznělo od přítomných trenérů několik zvídavých dotazů na předváděné 

ukázky, na které létající trenéři dokázali i během tréninku reagovat. 



 
Na závěr ukázkového tréninku byli chlapci za svou snahu od druholigových hráčů a trenérů 

z létajících týmů odměněni sladkostmi a také se všichni na památku společně vyfotili.  

 
Poté se uskutečnila zhruba půlhodinová diskuze, které se zpočátku zúčastnili i rodiče 

zúčastněných hráčů, kteří vznesli na létající trenéry několik dotazů. Pak se diskutovalo mezi 

trenéry. Pozitivem diskuse bylo také to, že několik trenérů z domácího klubu projevilo zájem 



prohloubit si trenérskou kvalifikaci studiem B-licence a účastnit se tohoto kurzu v závěru 

letošního roku. 

Domácí trenéři a funkcionáři pevně věří, že vydařená akce do budoucna přiláká na kvalitní 

trávník domácího hřiště dostatek dětí ze širokého okolí, což také bylo jedním z hlavních cílů 

vydařeného odpoledne. 

 

 
 

 

 
 

 


