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PRAVIDLA PRO RODIČE 
RODIČE NEKŘIČÍ NA ROZHODČÍ 

U mládežnických kategorií pískají většinou mladí rozhodčí bez větších zkušeností. Každý občas udělá 

chybu a nedělá jí schválně. Nechte je tedy stejně jako své děti, poučit se z chyb a nevytvářejte na ně 

zbytečně tlak.  

RODIČE FANDÍ A POVZBUZUJÍ CELÝ TÝM 

Prosíme fandit jen pozitivně a všem. Negativní pokřiky nechceme od našich rodičů slyšet jak v naší 

hale, tak ani v halách soupeřů. 

RODIČE NESTOJÍ U STŘÍDAČKY A NERADÍ 

Potřebujeme u dětí vytvořit návyk, aby při zápase poslouchaly pouze své trenéry a soustředily se jen 

na florbal. Proto je důležité na své děti ani trenéry nepokřikovat a nechat je koncentrovat pouze na 

dění na hřišti.  Když budete na děti křičet a radit, budou se pořád otáčet na tribunu a nesoustředí se 

na zápas. Když navíc dětem budete radit, co dělat, nic se nenaučí. Chceme vychovávat kreativní a 

samostatné jedince a jedině chybami se člověk učí. 

RODIČE NEZAJÍMÁ VÝSLEDEK 

Rodiče se nikdy neptají na výsledek, ale na nejlepší zážitek. Nikdy se neptejte na výsledek zápasu, na 

počet vstřelených gólů apod. Ptejte se na nejlepší zážitek, která buchta dětem nejvíc chutnala, jakého 

si našly nového kamaráda. Děti vám totiž mezitím samy řeknou, jak hrály, nemějte strach. Do 

mladších žáků neřeší náš klub výsledky. Nevytváříme tlak na děti kvůli výsledkům, aby se nebáli 

riskovat a posléze chybovat.  

DĚTI MAJÍ PITÍ 

Nedělejte jim extra sladké pití. Nejlepší je čistá nebo mírně ochucená voda.  

RODIČE SE NEBOJÍ TRENÉRŮM TYKAT 

Všechny nabídky k tykání jsou velmi vstřícně vítány. Prosím beze strachu. Předem díky.  

RODIČE JSOU SPOLEČNĚ S TRENÉRY ŠTÍTEM PROTI PORÁŽKÁM 

Děti budou chtít vyhrát. Je to přirozené. Budou smutné, pokud prohrají. To je také správné. My 

společně s vámi jsme ale štítem proti špatným pocitům. Rada jak ven z toho, že je dítě smutné, je 

jednoduchá. Najděte jakýkoli moment, který se dítěti povedl. Leckdy budou mít za cíl pouze vystřelit 

na branku, udělat jednu kličku, i když hned ztratí míček apod. Věřím, že všichni najdete pozitivní věci.  

NEDĚLEJTE „CAR COACHING“ 

Nikdy děti nekritizujte za to, jak hrály. Dávejte jim spíše tipy. Neprobírejte s nimi taktické věci, sílu 

soupeře apod. Nikdy jim neříkejte, který jejich spoluhráč je slabší a kdo jim to v lajně kazil. Možná byl 

jen pro trenéry ten nejodvážnější, který se nebál zkoušet nové věci.  
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NA CO SE PŘIPRAVIT?  

VŠICHNI TRENÉŘI NEJSOU JAKO MY A NECTÍ STEJNOU FILOSOFII 

Připravte se na pravý opak trenérů Kralupy Wolves. Bohužel leckdy ego trenérů přemůže hlavní 

myšlenku dětského sportu, kterým je radost z pohybu a zábava s kamarády. Budou na děti řvát, radit 

jim a budou na ně možná nepříjemní, když něco pokazí. Děti jsou pak někdy jen jako figurky na 

dálkové ovládání, které čekají na pokyn trenéra.  

VAŠE DĚTI BUDOU PROHRÁVAT 

Na to se prosím připravte především vy. My víme, že je výsledek absolutně nepodstatný a vyrovnáme 

se s tím. Neznamená to samozřejmě, že chceme prohrávat.  

SOUPEŘI BUDOU NASAZOVAT NEJSILNĚJŠÍ HRÁČE NA „ROZHODUJÍCÍ“ OKAMŽIKY 

Naše filosofie je dát VŠEM dětem příležitost zažít na hřišti co nejvíce složitých situací. Proto budeme 

děti, pokud možno rovnoměrně střídat. Je nám úplně jedno, jaká bude situace nebo stav zápasu. 

Proč? Protože jen tak se ti lepší naučí podporovat ty momentálně méně dobré. Jen tak se ti slabší 

naučí nést tíhu okamžiku a budou vědět, že jsou důležitou součástí týmu a budou vědět, že to za ně 

někdo neuhraje. Jen tak vychováme z našich dětí skvělé a psychicky silné sportovce, kteří budou 

makat pro tým.  

DĚTI MOŽNÁ BUDOU PLAKAT 

Nikdo z nás to nemá rád a bolí ho, pokud jeho dítě brečí. Pokud bude smutné ze svého výkonu, 

utěšíme ho a jede se dál.  

HRAJÍ VŠECHNY DĚTI 

Jen tímto způsobem dosáhneme vyrovnanosti týmu a toho, že je individuální kvalita nerozhoduje o 

oblíbenosti dítěte v týmu. Někteří trenéři nechají třeba hrát nejlepšího hráče stále a kolem něj budou 

paběrkovat ostatní. Ale co se tím naučí tento hráč a co se tím naučí jeho pomocníci? Naše děti se 

vystřídají i na pozici brankáře, kterou vůbec netrénují. Jen je nechme, ať si to vyzkouší.  

DĚTI SE PRAVIDELNĚ STŘÍDAJÍ 

Děti by chtěly hrát pořád, ale musí si zvykat, že to tak nejde. Když nehrají, měly by podporovat ty, co 

hrají nebo se radit mezi sebou co a jak udělat.  

DĚTI CHVÁLÍME, NEKRITIZUJEME 

Pozitivní hodnocení děti motivuje k tomu, aby se dále snažily. Negativní věci vidí každý laik. Proto 

máme v ČR 10mil fotbalových trenérů. To že dítě nedá gól, když běží po třetí samo na bránu, uvidí 

každý. Ale to, že si třikrát skvěle naběhlo nebo udělalo to, co mu řekl trenér, vidí jen trenér nebo 

odborník.  
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CHCEME, ABY DĚTI ZKOUŠELI KLIČKY 

Právě umět se s krizovou situací vyrovnat sám je jediným klíčem k budoucí souhře se spoluhráči. 

Pokud budeme mít 3 ze 3 dětí, které budou skvěle umět kličky, můžeme začít s nácvikem souhry. 

Pokud tedy budou děti často "sólova“, věřte tomu, že to po nich chceme my trenéři. Nezlobte se tedy 

na jiné děti za to, že tomu vašemu nenahrají.  

NECHCEME, ABY DĚTI ODPALOVALY MÍČKY 

Nechceme, aby děti řešily krizové situace odpálením míčku nebo přehozením situace na spoluhráče, 

který to třeba zkazí místo nich. I kdyby to bylo v té chvíli správné. Chceme, aby samy chybovaly a tím 

se zdokonalovaly.  

CHCEME, ABY SE DĚTI NIČEHO NEBÁLY 

Chceme, aby se děti nebály experimentovat a zkoušet. To je jediná cesta, jak z nich udělat kreativní 

hráče pro budoucnost.  

OCEŇUJEME TO, ŽE DĚTI MAKAJÍ NAPLNO. NE, ŽE SE JIM DAŘÍ, NEBO NE. 

Největší odměnou pro nás trenéry bude, že děti makají naplno. Za to je nejraději chválíme. To je totiž 

to, co mohou samy ovlivnit. To že bude soupeř aktuálně kvalitnější nebo že budou jeho hráči o 2 

hlavy větší ovlivnit nemohou. 

 

DĚKUJEME, ŽE BUDETE RESPEKTOVAT TATO PRAVIDLA. 

#WOLVESTOGETHER 
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