
Výroční zpráva fotbalového oddílu TJ Sokol Řepy za rok 2019 

 
Činnost oddílu 
Fotbalový oddíl zaměřuje svou činnost na sportovní výchovu a rozvoj mládežnických 
hráčů a dále také na zajištění zázemí pro týmy dospělých. Cílem je umožnit hráčům 
účastnit se soutěží organizovaných FAČR a co nejlépe v těchto soutěžích reprezentovat 
městkou část Praha 17 – Řepy. 
 
Filozofie a cíle oddílu 

 Systematická, řízená práce s mládeží a ambicí vytvoření stabilní fotbalové 
základny 

 Především u kategorií přípravek a žáků zajistit, aby každý hráč měl možnost 
nastupovat k utkání, tzn. přihlásit takové množství soutěží, které koresponduje s 
počtem hráčů v těchto kategoriích. 

 Podpora ve vzdělávání trenérů 

 Novinkou je minimální licence Grassroots leader – což je minimum pro všechny, 
kdo se pohybuje na hřišti, kdy formou testu na internetu získá dotyčný certifikát. 

 Osvěta rodičů, pomocí karty RESPEKT – což je zelená karta pro rodiče 
a fanoušky, která symbolizuje začátek nové cesty pro ty, kteří svým chováním 
a vystupováním na utkáních i trénincích dětí narušují práci trenérů, kdy je často 
ženou přehnané ambice a touha po výhře za každou cenu. U dětí však jde 
především o jejich správný fotbalový/sportovní vývoj 

 Úzká spolupráce s vedením městské části, jakožto hlavním partnerem 
podporující činnost fotbalového oddílu 

 Aktivní činnost směřující k zajištění finančních prostředků na podporu 
fotbalového oddílu i z jiných zdrojů – spolupráce s menšími sponzory, grant 
MŠMT, FAČR, fotbal pro zdraví. 

 
Vedení oddílu 
Vedení oddílu tvoří čtyřčlenný výkonný výbor. Úkolem výboru je zajištění běžného 
chodu oddílu a to jak z hlediska organizační a sportovní činnosti všech týmů, tak 
i z hlediska jejich financování. 
 
Jiří Kočovský – člen výboru 
Petr Žmolil – člen výboru 
Petr Mertin – člen výboru 
Jan Chládek – člen výboru 
 
Přehled týmů 
Oddíl disponuje jedním přípravným týmem pro nejmenší U5+U6, 6-ti mládežnickými 
týmy a třemi kategoriemi dospělých. V současnosti máme 210 hráčů. Dále máme 25 
licencovaných trenérů. Mládežnické týmy trénuji 2x – 3x týdně dle věkové kategorie 
a potřeby. Pro přípravu využíváme hrací plochy – travnaté hřiště na Chobotě v měsících 



srpen až říjen, UMT při Základní škole generála Františka Peřiny a UMT při Základní 
škole Jana Wericha. V zimním období využívají nejmladší kategorii školní tělocvičny, ve 
zdejších základních školách. 
Mini-přípravka U5+U6 
Hlavní trenér: Josef Weiss [licence UEFA „B“] 
 
Fotbalová školička pro nejmenší fotbalisty je spíše zaměřena na rozvoj všeobecné 
pohybové dovednosti dětí. Též se snažíme vštípit jim potřebu se pravidelně hýbat 
a poskytnout jim dobrý pohybový základ. Zaměřujeme se na komplexní rozvoj 
obratnosti, flexibility, dynamiky, vytrvalosti, koordinace a síly. Sem tam se účastní 
fotbalového turnaje nebo přátelského zápasu. Snaha aktivně zapojovat rodiče do 
tréninkové jednotky a snažit se najít rodiče, který by chtěl pokračovat v trenérské pozici 
u starší kategorie. 
 
Mladší přípravka U7+U8 
Hlavní trenér: Petr Mašek [licence UEFA „C“] 
 
Již hrají soutěžní utkání, účastní se turnajů v kategorii mladších přípravek 4+1. Připravují 
se 2x týdně a stále jsou na úplném začátku z hlediska učení fotbalu. Výsledky 
nesledujeme, důležitější je radost ze hry a prožitek z pohybu. Mužstvo hraje na dvě 
hrací plochy, po celý rok se účastní mnoha turnajů a přátelských utkání. V letním období 
absolvují soustředění. 
 
Starší přípravka U9+U10 
Hlavní trenér: David Vrchota Machurka [licence UEFA „C“ grassroots] 
 
Mužstvo hraje pravidelně soutěžní utkání v kategorii starších přípravek 5+1. Přibývá 
3. tréninková jednotka v týdnu. Cílíme na zapojení co největšího počtu hráčů v utkáních, 
pokračuje fáze učení se fotbalu – prioritou zůstává radost z pohybu a hry – výsledky 
jsou druhořadé – informativně – mužstvo hraje na dvě hrací plochy, účastní se mnoho 
turnajů a přípravných zápasů. V letním období absolvují soustředění. 
 
Mladší žáci U13 
Hlavní trenér: Mgr. Karel Lasík [licence UEFA „A“] 
 
Mužstvo díky velkému počtu hráčů hraje dvě soutěže vyšší I. B a nižší II. D třídu a vedou 
si dobře. Příprava probíhá 3x týdně. Prioritou je zapojení co největšího počtu hráčů do 
každého utkání – hraje se systémem 7+1 na polovinu hřiště. Výsledky nejsou prioritou. 
Dále rozvíjíme individuální činnosti hráčů, přibývá vyšší tempo a základní taktické 
pokyny. Mimo hlavní sezónu se účastní zimní fotbalové ligy, navštěvují halové turnaje, 
nevyhýbají se konfrontacím s jinými týmy v podobě přátelských utkání. Účastní se 
letního soustředění. 
 



Starší žáci U14 
Hlavní trenér: Allan Sauquet [licence FAČR „C“] 
 
Mužstvo tvořené hráči ročníku 2006 hraje nižší II. C třídu, což jim dává možnost si 
zvykat na zápasy se staršími hráči a na systém 10+1. Příprava probíhá 3x týdně. 
Výsledky nejsou prioritou. Probíhá zde adaptace na vyšší tempo, agresivitu soupeřů, 
přibývá hlubší učení se a využívání taktiky ve hře. Zvyšuje se důraz na jednotlivce. Mimo 
hlavní sezónu se účastní zimní fotbalové ligy, navštěvují halové turnaje, nevyhýbají se 
konfrontacím s jinými týmy v podobě přátelských utkání. Účastní se letního 
soustředění. 
 
Starší žáci U15 
Hlavní trenér: Jiří Kočovský [licence UEFA „B“] 
 
Z pohledu výsledků jde o první kategorii, kde již výsledky hrají důležitou roli. Tato 
kategorie pokračuje v rozvoji jak individuálního výkonu, tak i v budování týmových 
návyků. Příprava je 3x týdně. Probíhá zde adaptace na vyšší tempo, agresivitu soupeřů, 
přibývá hlubší učení se a využívání taktiky ve hře. Zvyšuje se důraz na jednotlivce. Tým 
hraje vyšší I. A soutěž. Po podzimu byl tým na 5. místě se ztrátou 5 bodů na druhého. 
I toto mužstvo během roku zvládne spousty přátelských utkání. V zimně se pravidelně 
účastní zimní ligy. V létě jezdí na letní soustředění.  
 
Starší dorost U19 
Hlavní trenér: Roman Polách [licence FAČR „C“] 
 
Tato kategorie pokračuje v rozvoji jak individuálního výkonu, tak i v budování týmových 
návyků. Příprava je 3x týdně. Probíhá zde adaptace na vyšší tempo, agresivitu soupeřů, 
přibývá hlubší učení se a využívání taktiky ve hře. Zvyšuje se důraz na jednotlivce. První 
zkušenosti s dospělým fotbalem. Tým hraje I. A soutěž. Tým se potýká s velkou fluktuací 
hráčů a bylo obtížné se sehrát, což bylo vidět na výsledcích v podzimní části sezóny. 
 
Muži „B“ 
Hlavní trenér: Martin Plevka 
 
Po dohodě mezi trenéry dospělých jsou tréninky společné a tudíž všichni, kdo na 
tréninky chodí, se mohou poprat o místo v sestavě týmu „A“. Co je však podstatné, 
v tomto týmu sbírají první zkušenosti s dospělým fotbal hráči staršího dorostu. Tím se 
nám daří konečně zaplnit „díru“, která vznikla malou hráčskou základnou v této věkové 
kategorii.  
 
 
 
 



Muži „A“ 
Hlavní trenér: Petr Žmolil [licence FAČR „C“] 
 
Na podzim 2019 „A“ mužstvo sehrálo 16. mistrovských zápasů v I. B třídě. Přezimovalo 
ve spodní části tabulky a na jaře bude zapotřebí zabrat a posunout se tabulkou výš. 
V týmu došlo k doplnění hráčů.  Vracejí se hráči, kteří už za Řepy hráli a chtějí to znovu 
zkusit a daří se nám už do tohoto týmu doplňovat i mladé hráče z dorostu. Což je náš 
dlouhodobý cíl, abychom si hráče do prvního týmu vychovávali sami a nemuseli jsme 
ho skládat z hráčů, kteří nemají vazbu na Řepy. 
 
Liga gentlemanů (40let +) 
Hlavní trenér: Žízeň 
 
Schází se jednou týdně, v různém složení a počtu. Občas vyráží na přátelský zápas po 
okolních klubech, nebo sehrají přátelské utkaní na našem travnatém hřišti. Výsledky 
zde nejsou důležité, důležité je nezranit se a odejít po svých. Na podzim tento tým 
odehrál soutěž III. ligy gentlemanů, což je řízená soutěž FAČR. A na potřetí se týmu 
podařilo postoupit do II. Ligy . 
 
 
Co se povedlo v roce 2019 
V Březnu jsme uspořádali v naší Sokolovně již pátou Sportovní zábavu s bohatou 
tombolou. Uspořádali jsme na jaře a na podzim sportovní workshop „Řepy se hýbají“, 
u kterého dochází ke vzrůstající oblíbenosti mezi veřejností. V květnu náš oddíl 
uspořádal turnaj mladších přípravek a pokračujeme tedy v tradičním mládežnickém 
turnaji „O pohár starosty Prahy 17“ konaného vždy o svátku 8.5. Taktéž se naši členové 
zúčastnili brigád na údržbu hřiště, kabin a prostoru kolem hřiště. Je vidět zvyšující se 
zájem si prostředí vylepšovat. Pokračujeme ve spolupráci s redakcí Řepské 17 a všechny 
aktuální informace o dění v našem klubu se pravidelně objevují v měsíčníku 
a vývěskách. Jak už bylo zmiňováno, tak se nám daří zacelovat „díry“ mezi kategoriemi 
a doplňovat týmy dospělých vlastními odchovanci. Doplňovat tým trenérů z řad rodičů 
a poskytnout jim podporu v oblasti vzdělávání, kdy je minimální požadovanou licencí 
„C“. 
 
Plány pro rok 2020 
Nadále pracovat na stabilizaci ekonomické situace oddílu. Uspořádat šestou sportovní 
zábavu, uspořádat dva workshopy „Řepy se hýbají“ (jaro, podzim), po celý rok se 
věnovat náboru hráčů od nejmladších kategorií přípravek až po naše mládežnická 
mužstva. Zorganizovat akce pořádané Pražským Fotbalovým Svazem a to akci „Tour de 
Club“, tzn. „dostat“ trenéry a hráče některého z ligových týmů (Sparta, Slavie, 
Bohemians, Dukla) na náš trénink přípravek. 
 
 



Po sportovní stránce budeme nadále preferovat systematickou práci při rozvoji hráčů 
v mládežnických kategoriích, s čímž souvisí i naše snaha o maximální podporu ve 
vzdělávání trenérů a rodičů.  
 
Poděkování 
Závěrem bychom chtěli poděkovat našemu hlavnímu partnerovi Městské části 
Praha 17. Dále pak výboru TJ a všem sponzorům, hráčům, činovníkům, fanouškům 
a rodičům za podporu, kterou prokazují našemu oddílu. 


