
 

 

 

 

 

V Buštěhradě, 23.11.2021 

 

Vážení, 

 

rádi bychom vás seznámili s novou koncepcí mládežnických kategorií, na které výbor SK 
Buštěhrad delší dobu pracoval. Tato koncepce s sebou nese změny nejen personální, ale i 
tréninkové. Změny budou nastaveny od prosince roku 2021. 

 

První změnou je odvolání trenéra přípravek a mladších žáků Davida Záruby. Kterému 
bychom tímto chtěli poděkovat za dosavadní odvedenou práci, kterou zde vykonával několik 
let. Přejeme mu do dalšího trénování a soukromého života mnoho štěstí a úspěchů. 

 

Druhou změnou je přijetí nových trenérů a rozdělení jejich kompetencí v rámci jednotlivých 
družstev. Do kategorie mladších žáků a starší přípravky byl přijat Zdeněk Nachtigal na funkci 
hlavního trenéra, jeho asistentem bude Lukáš Nachtigal. Administrativu povede i nadále 
Kateřina Doležalová.  

Mladší přípravku a Lvíčata povede jako hlavní trenér Jitka Chadová, která si dodělala  
licenci C a s jejími názory na vedení mládeže se plně ztotožňujeme. Jejím asistentem u mladší 
přípravky bude Ladislav Nachtigal. U Lvíčat, která od srpna 2022 budou mít už své 
mistrovské zápasy, budou asistenty Lukáš Karas a Ondřej Křišťan. Administrativu za mladší 
přípravku povede i nadále Kateřina Doležalová a u Lvíčat ji povede opět Ondřej Křišťan. 

 

Koncepce napříč kategoriemi: 

- čerpání tréninkových jednotek dle metodiky FAČR (fotbal hrou, zábavou, ale i 
konkurencí) 

- koncepční a jednotná práce všech trenérů 
- částečné propojení tréninků všemi kategoriemi (společné tréninkové i herní prvky) 
- podpora pohybové činnosti 
- motivace dětí do tréninků a soutěžních zápasů 
- nesoustředit se jen na týmový výkon, podporovat u hráčů nejsilnější stránky s přirozeným 

odbouráním nedostatků (nalezení rovnováhy mezi kvalitou a krásou hry) 
- ofenzivní hra se snahou o držení míče, konstruktivní myšlení a provedení 
- budování respektu k soupeři, rozhodčím a divákům 

 

 



 

 

 

 

Náš cíl: 

- konkurenceschopnost se všemi družstvy v dané věkové kategorii 
- vychovávat silné hráče, kterým zůstane láska k fotbalu a sportu jako takovému 

 

Závěrem bychom rádi sdělili, že změny vycházejí od všech členů výkonného výboru 
fotbalového klubu a zájmem je zachování mládežnických kategorií na Buštěhradě. Chceme 
dělat fotbal pro děti, protože děláme fotbal celý svůj život a baví nás. Všichni trenéři, kteří 
nyní povedou mládežnické týmy, jsou kvalifikovaní a mají potřebnou licenci, která je 
podmínkou pro trénování našich a vašich ratolestí. 

V případě dodatečných dotazů nás neváhejte kontaktovat formou e-mailu nebo telefonicky 
v běžné pracovní době. 

 

Děkujeme za důvěru. 

 

Vedení Sportovního klubu Buštěhrad z.s. 

 


