
Družstvo mužů TJ Sokol Úvaly pro sezónu 2011-2012 
 
 
Cíl: Reálný předpoklad pro rok 2012 je postavení sportovní haly. Pokud se tak stane ( vedení  
       TJ na tom usilovně pracuje ) , bylo by nanejvýše vhodné, aby družstvo mužů hrálo vyšší  
       soutěž než v současnosti. K tomuto faktu se přidává skutečnost, že dosavadní družstvo  
       mladšího dorostu je na poměrně solidní úrovni a za několik málo let by jeho hráči mohli  
       doplnit a posílit dnešní družstvo mužů. Z těchto důvodů je nutné, aby se družstvo mužů  
       co nejdříve zkonsolidovalo a pro sezónu 2011-2012 si vytklo jediný cíl – vyhrát  
       stávající soutěž a příští sezónu hrát soutěž vyšší. 
 
 
Jak na to:  Vedoucí družstva Roman Kroutil  se snaží zajistit přestup několika hráčů ročníků 
                 1989-1990, bývalých hráčů dorostu Sparty, kteří by stávající kádr nejen rozšířili,ale  
                  i omladili a posílili. Pokud se to podaří, trenérem pro tuto sezónu bude Petr Žaba,  
                  který připraví tréninkový plán, povede tréninky a bude koučovat zápasy. Asistenta  
                  bude vykonávat Zdeněk Paul. Jeho náplní práce ( mimo jiné ) bude nácvik a  
                  organizace obranných činností, asistence při vedení tréninkových jednotek a  
                  vedení tréninků při nepřítomnosti trenéra.  
                      Od stávajících hráčů starších ročníků bude vedení družstva vyžadovat utužení  
                  jádra družstva po morální stránce, předání zkušeností mladším ročníkům a  
                  organizování hry především v obranných činnostech. Stávající hráči mladších  
                  ročníků začnou trénovat s naprosto jiným ( vyšším ) nasazením než dosud, zvýší  
                  svou fyzickou kondici ( i mimo tréninky ) a podřídí se pokynům vedení družstva  
                  tak, aby všichni „táhli za jeden provaz“. Nově příchozí hráči se budou snažit  
                  zapadnout do družstva tak, aby byl využit jejich potenciál a do hry družstva se  
                  dostaly prvky, které zde zcela chybí. 
                      V pondělí 15.8.2011 by se maximum hráčů mělo sejít a vyjasnit si, zda se výše  
                  uvedené pokusí zrealizovat, či zda bude lepší neinvestovat svůj čas do nereálných  
                  záměrů a vše ponechat stávající blamáži. 
 
Zamýšlená koncepce hry:  
                  a, obrannou činnost nebrat jako úporné bránění vedené k vyčerpání fyzických sil a  
                      častému vylučování, ale jako činnost vedenou k tomu, aby soupeř střílel z jemu  
                      nevýhodných pozic, případně v časové tísni a tím nám umožnil zisk míče bez  
                      obdržené branky 
                  b, v postupném útoku sladit činnosti, více využít práce pivota, střílet přesněji a  
                      z výhodných pozic 
                  c, sjednotit přechod do rychlého útoku, který při hře minulých sezón v podstatě  
                      neexistoval a docílit tím vstřelení více branek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tréninkový plán v přípravě na sezónu (ve zkratce): 
                   Jelikož zatím není znám termín prvního zápasu, předpoklad pro přípravu je cca 1  
                   měsíc neboli 4 týdny. Předpokládaná délka tréninku je 90 minut. 
 
                   1.týden  :   rozcvičení                                  10 min 
                                     fyzická příprava                         40 min 
                                     nácvik rychlého útoku                20 min 
                                     střelba                                         20 min 
 
                   2.týden  :   rozcvičení                                  10 min 
                                     fyzická příprava                         40 min 
                                     nácvik rychlého útoku                20 min 
                                     střelba                                         20 min 
 
                   3.týden  :   rozcvičení                                  10 min 
                                     fyzická příprava                         30 min 
                                     nácvik rychlého útoku                10 min 
                                     spolupráce s pivotem                  20 min 
                                     střelba                                         20 min 
 
                   4.týden  :   rozcvičení                                  10 min 
                                     fyzická příprava                         20 min 
                                     nácvik rychlého útoku                10 min 
                                     spolupráce s pivotem                  10 min 
                                     nácvik obranných činností          20 min 
                                     střelba                                         20 min 
 
 
 
 
                                      
                    
 
 
 
 
 


