
Use sports to support your child’s 
development and growth.



MYSL

TĚLO
DUŠE

Psychická odolnost: 
Vylepšená koncentrace,

schopnost soustředit se, méně chyb

Fyzická zdatnost: 
Snížení nemoci, lepší

fyzický stav, dobrý spánek

Životní perspektiva: 
Jasné hodnoty, čisté svědomí,

znát sám sebe

ROVNOVÁHA



NAŠE VIZE

Fotbalovou akademii jsem se rozhodl založit, protože mě baví a naplňuje 

práce s dětmi a s mladými lidmi. Sport a pohyb je pro zdraví každého z 

nás nesmírně důležitý. Mým cílem je prostřednictvím sportu zlepšovat 

každého jedince, a to jak po výkonnostní, tak po charakterové stránce. 

Jsem nesmírně hrdý na to, že se k nám připojují významné kapacity z 

oblasti sportu.

 Jako trenér se snažím neustále zlepšovat, studovat a dosáhnout tak co 

nejvyššího vzdělání. A to samé žádám i od našeho trenérského týmu.

 Fotbal a coaching je mým snem, je to můj život.  Cílem je zlepšovat a 

posouvat individuální dovednosti mladých hráčů neustále dopředu, 

soustředit se na každý jeden dotek, poučovat se z chyb, být neustále 

sebevědomý v soubojích 1 na 1, v rychlosti kombinace, převzetí míče nebo 

být co nejpřesnější a nejúspěšnější v samotném zakončení. To vše takovou 

formou, aby se hráči u zlepšování svých dovedností bavili, protože fotbal si 

musíte užívat,  ať už hrajete na jakékoliv úrovni.



▶    Individuální tréninky a služby pro děti od 8 do 17ti let  
       spojené s fotbalem

▶    Výchova sebevědomých, zdravě agresivních fotbalistů  
       silných v soubojích 1 na 1 s vytříbenou technikou a 
       s brilantním smyslem pro kombinaci, pracující v   
       maximální rychlosti

▶    Tréninky zaměřené na technické dovednosti, rychlost 
       a zábavu

▶    Technické dovednosti jako kontrola míče, přihrávky  
       a zpracování, první dotyk, rychlost, 1 na 1, vnímání a   
       rozhodování, zakončení a síla

▶    Cvičení s důrazem na detail ovládání míče

▶    Preference respektu, charakteru a sportovního výkonu     
       před vítězstvím

▶    Spolupráce s renomovanými a úspěšnými odborníky  
       ve sportovním sektoru

NAŠE KONCEPCE



1.
Ovládání

míče 2.
První
dotyk

3.
1v1, 2v2

4.
Přihrávání

5.
Rozhodování

6.
Rychlost

7.
Zakončování

8.
Vnímání

a přehled
ve hře

9.
Síla

10.
Výběr

místa a
poziční hra

11.
Koordinace

FOOTBALL ACADEMY FOOTBALL ACADEMY

1.
Tvořivost 2.

Koncentrace

3.
Emoce

4.
Zábava

5.
Sebejistota

6.
Spolupráce

7.
Dovednosti

8.
Komunikace

9.
Fair-play

10.
Respekt

11.
Sportovní duch

Dovednosti kterým se detailně věnujeme
a které chceme naše hráče naučit

Rozvoj životních dovedností
prostřednictvím sportu

DNFA TOP 11



Daniel Novotný
Hlavní trenér

▶  Držitel UEFA licence „B“ a Coerver Coaching kurz 2

▶  Diplom “Vizionářský pohled na fotbal Pepa Guardioly”

▶  Diplom “Rondos” tajná zbraň španělského fotbalu

▶  Absolvent kurzů Sportovní psychologie 
    Mgr. Václava Petráše:

 •  „Psychologie vítězství“

 •  „Psychologie výkonu“

 •  „Komunikace ve sportu“

Lucas Bell
Trenér

▶  Držitel UEFA Grassroots    
    licence „C“ a Coerver   
    Coaching Intro

▶  Prošel kluby FK Dukla Praha,  
    FK Aritma Praha 
    a FK Loko Vltavín

Matěj Novotný
Trenér brankářů

▶  Prošel kluby FK Motorlet          
    Praha, FK Aritma Praha a 
    FK Loko Vltavín

▶  Brankářská škola Petra Kouby

▶  Brankářská škola Radka Sňozíka

NAŠI TRENÉŘI



SPONZOŘI A PARTNEŘI

PhDr. Zdeňka Sládečková
Sportovní psychologie



KONTAKT

Sídlo:      Stadion:
DN Football Academy s.r.o.  Cukrovarnická 62
Mařáková 276/10    160 00 Praha 6 – Dejvice
160 00 Praha 6 – Dejvice

 

Telefon  |  +420 602 603 556

Email  |  info@dnfootballacademy.cz

www.dnfootballacademy.cz


