
Chcete, aby se osobnost Vašeho dítěte rozvíjela i prostřednictvím kolektivního sportu?
Nelíbí se Vám, že v jednotlivých oddílech se dětem věnuje pouze jedna osoba/trenér?

Chcete, aby Vaše dítě formovali zkušení a kvalifikovaní trenéři? 

Ondrej Jusko - (licence UEFA A, trenérské zkušenosti z FK Dukla Praha, FC Tempo Praha, SK Benešov)
„Mým cílem je vypěstovat v dětech kladný vztah k sportu, napomáhat formovat jejich osobnost, a to vše souběžně s 
rozvojem jejich pohybových schopností a fotbalových dovedností. V tréninkovém procesu se zaměřuji spíše na rozvoj 

individuálního herního výkonu, a to s ohledem na senzitivní období dítěte“.
 

Kamil Kulhavý - (licence UEFA A, trenérské zkušenosti z SK Slavia Praha, SK Benešov)
„Předat mladým sportovcům konkrétní ideály pro jejich vlastní život, které v jejich srdcích budou podněcovat touhu.

K tomu je zapotřebí zbudovat v mladém člověku odpovídající charakter, který bude sto
překonávat nástrahy a překážky, které se v cestě za kvalitním a hodnotným životem jistě objeví.“

 

 Ondřej Svoboda - (licence UEFA B, trenérské zkušenosti z SK Benešov) 
„Pro výchovu dětí není důležité vyhrávat, ale sportovat a užívat si život v partě. 

Naším cílem je dosáhnout toho, aby si děti už od malička zamilovaly jakýkoliv sport a nevyrůstaly na elektronických 
zařízeních, které jim neukáží opravdový život.“

 

N
ábor malých fotbalis

tů

Pokud ano, přiveďte své dítě (rok narození 2013 a starší) na nábor dětí
do přípravkových kategorií, který pořádá fotbalový klub SK Pyšely.

Tréninky budou vést tři trenéři tak, abychom Vašim dětem
zajistili co největší individuální přístup a mohli se zaměřit

na detaily provedení herních činností a pohybobou kulturu.
Při výběru klubu, kam své dítě umístit, rodičům doporučujeme nejdříve si zjistit, kdo 

danou kategorii/ročník trénuje. Vaše děti formuje/rozvíjí především trenér a ne značka 
klubu, do kterého se rozhodnete s dítětem vstoupit. Z toho důvodu bychom Vám rádi 

představili náš realizační tým.
 

STÁLE SE TĚŠÍME NA NOVÉ FOTBALISTY
ÚTERÝ a ČTVRTEK  od 17.00 - areál fotbalového klubu SK Pyšely

sportovní obuv a oblečení sebou

Pro více informací kontaktujte pana Juska, který Vám rád zodpoví Vaše dotazy. Ondrej Jusko, mobil 775 038 708, e-mail juskoo@centrum.cz


