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1. Historie klubu FC Vítkovice
Vítkovický klub byl založen roku 1919 pod názvem SK Slavoj Vítkovice, své
zápasy hrál na hřišti v Kunčičkách. Kvůli ekonomickým problémům však klub
zanikl a jeho nástupcem se v roce 1922 stal SK Vítkovice, v roce 1923
přejmenovaný na SSK Vítkovice. SSK se hned od svých počátků stal jedním z
největších klubů na Ostravsku, v roce 1930 postoupil do I. A třídy.
V letech 1937-1938, na základě rozhodnutí nově zvoleného výboru klubu,
probíhala výstavba nového stadionu ve Vítkovicích. Stadión se podařilo postavit
v rekordně krátké době, dne 26. 6. 1937 byl položen základní kámen a už 19. 8.
1938 byl představen téměř dokončený novinářům. Slavnostní otevření bylo
naplánováno na 28. 10. 1938, pro okupaci Ostravy německými vojsky se však již
neuskutečnilo. V roce 1939 postoupil klub, tehdy již pod názvem ČSK Vítkovice,
do Moravskoslezské divize. V roce 1945, po skončení války, začaly postupné
úpravy a zdokonalování stadionu, do 1. ligy vítkovický klub postoupil poprvé v
roce 1949 po vítězství v zemské soutěži (divizi). Za Vítkovice tehdy nastupoval
pozdější dlouholetý fotbalový trenér a funkcionář Jiří Starosta, hokejový
reprezentant a pozdější úspěšný trenér Bouzek, budoucí slavný trenér pražské
Dukly Vejvoda, duší mužstva však byl nejslavnější hráč české fotbalové historie,
Josef Bican, který ve svých sedmatřiceti letech získal titul krále střelců s 22
přesnými zásahy v sezoně.
V roce 1952 došlo k reorganizaci ligy podle sektorů průmyslu a ta poslala
Vítkovice z deváté pozice do nižší soutěže. Dalších 29 let pak Vítkovice nehrály
nejvyšší soutěž. Od roku 1953 hrál klub pod názvy Baník Vítkovice, TJ VŽKG
Ostrava a TJ Vítkovice v moravskoslovenském, posléze moravském oddělení 2.
ligy. Postup zpět do 1. ligy přišel v roce 1981, kdy ve kvalifikaci o postup
Vítkovice vyřadily Teplice.
V sezoně 1985/86 Vítkovice, pod vedením Ivana Kopeckého, poprvé a dosud
naposledy získaly titul v lize. 30. 9. 1986 poprvé hrály evropské poháry, když v
PMEZ narazily na francouzský Paris Saint-Germain, který vyřadily, FC Porto už
však ne. V následující sezoně v Poháru UEFA vyřadily švédský AIK Stockholm,
skotský Dundee United i portugalskou Vitórií Guimarães, ve čtvrtfinále proti
barcelonskému Espanyolu, na které přišlo 25 000 diváků, však již remíza 0:0 po
prohře 0:2 v Barceloně na postup nestačila. Slavnými jmény této doby jsou
brankáři Zápalka s Průšou, v poli pak nastupovali Kušnír, Škarecký, Lišaník, Vlk,
Dostál, Keler, Králík, Houška, Šourek, Kovačík, Běleš, Havránek, Svatonský,
Bartl, Malchárek, Šišma, Lorenc, Gajger, vedoucím mužstva byl nestor Vítkovic
Ladislav Imiolo, trenérem Ivan Kopecký, jeho asistentem Oldřich Sedláček. Za
úspěchy tohoto období se dají považovat i 2. místo v Středoevropském poháru
1981/1982 a vítězství ve desáté skupině v Interpoháru 1983.
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Od té doby už Vítkovice nedosáhly úspěchu, mužstvo prošlo výprodejem, navíc
ho postihla ekonomická krize, která vyvrcholila sestupem do druhé ligy a fúzí s
karvinskou Kovonou, toto spojení však po roce vzalo za své a vítkovický klub se
dostal až do 3. nejvyšší soutěže - MSFL, ze které však tehdy už FC Vítkovice
hned po roce postoupily zpět do 2. ligy, kde bez větších úspěchů bojovaly až
sezóny 2009/2010. V roce 2007 vstoupil do klubu nový většinový vlastník, firma
Geofin, a.s.. Od další sezóny klub hrál zase MSFL.
V sezóně 2010/2011 se klub dostal do finačních problémů. Z důvodu, že se klubu
nepodařilo najít strategického partnera, klub oznámil 9. února 2011 konec
působení ve MSFL.
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2. Základní kroky vedoucí ke stabilizaci fotbalového
klubu
-

založení nového Občanského sdružení FC Vítkovice 1919, občanské
sdružení bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra dne 25.7.2011,

-

převedení práv na hráče (dorost, žáci, přípravka) a práv k soutěžím ze
zkrachovalé společnosti FC Vítkovice a.s., nutná dohoda se správcem
konkursní podstaty, bude smluvně zajištěno smlouvou o smlouvě
budoucí, dne 28.7.2011 byl podepsán notářský zápis o převodu práv k
mládežnickým soutěžím a hráčům hrající tyto soutěže,

-

registrace ochranné známky a loga FC Vítkovice u Úřadu průmyslového
vlastnictví, registrace proběhla úspěšně 27.7.2011,

-

stabilizace hráčské a trenérské základy včetně zajištění tréninkových
ploch, probíhá přeregistrace hráčů a doplnění týmů z okolních klubů (FC
Banik Ostrava),

-

vytvoření rozpočtu postaveném na dvou základních pilířich financování,
kterými jsou rodičovské příspěvky a příspěvky na rozvoj sportovních
činností od orgánů veřejné správy,

-

vytvoření kontrolní rady z řad sponzorů která bude dohlížet na chod a
hospodaření klubu, výkonný výbor bude kontrolní radu měsíčně
informovat jak o sportovním dění tak i o finanční situaci v klubu,

-

odkoupení webové stránky www.FCVitkovice.cz, zahájení otevřené
komunikace a informovanosti o dění v klubu směrem k hráčům, rodičům,
sponzorům, fanouškům a široké sportovní veřejnosti, nové webové
stránky www.FCVitkovice1919.cz byly spuštěny 1.8.2011,

-

implementace, nastavení a důsledné dodržování jasně definovaných
postupů a procesů týkající se sportovní, finanční a organizačně správní
oblasti řízení sportovního klubu,

-

pokračování ve spolupráci a rozvoj vztahů se ZŠ Klegova, která bude
chápána jako jedna z hlavních spolupracujících organizací zajišťující
vzdělávání všech fotbalistů v přípravných a žákovských mužstvech,
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3. Občanské sdružení FC Vítkovice 1919
Sportovní klub: FC Vítkovice 1919
Založen: 25.července 2011
Právní subjektivita: Občanské sdružení
3.1. Základní ustanovení
1. FC Vítkovice 1919 o.s je občanským sdružením s právní subjektivitou,
vytvořeným na demokratických zásadách a nezávislým na politických stranách
a hnutích. Sdružuje členy klubu, kteří přijali společný název a symboliku.
2. FC Vítkovice 1919, o.s. bylo založeno na ustavující členské schůzi
FC Vítkovice 1919 o.s. Ustavující členská schůze schválila vytvoření nové
sportovní organizace s názvem FC Vítkovice 1919, o.s.
Za klubové barvy byly vybrány modrá a bílá. Klubu bylo přiděleno
IČO : 22881425. Ustavující členská schůze schválila Stanovy klubu, které byly
zaregistrovány u Ministerstva vnitra ČR dne 25.6.2011.
3. Sídlo sdružení FC Vítkovice 1919, o.s. je 30. dubna 11, Moravská Ostrava a
Přívoz.
email: FCVitkovice1919@email.cz
3.2. Základní poslání
Fotbalová výchova dětí ve věku 4-18 let, příprava talentovaných fotbalistů k
dosažení vysoké sportovní výkonnosti při zajištění jejich všestranného
duchovního a tělesného rozvoje.
Počet členů: 240 dětí + 15 žen, 28 trenérů
Počet družstev: dvanáct
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3.3. Organizační struktura občanského sdružení

Post
Předseda výkonného
výboru

Osoba
Radim Hlavatý

Historie

Radovan Fajkus

Odchovanec Vítkovické kopané.
Obchodní manažer u společnosti
Temex s.ro.
V oblasti fotbalu se pohybuje již více
než pět let. Aktívně působí jako
pořadatel každoročních turnajů
přípravek pod názvem FAJKI CUP.
Tyto turnaje jsou pořádané nejen pro
ročník 2000, ale i pro jiné ročníky
v přípravkách. Podařilo se docílit
vysoké kvality turnaje kterého se již
pravidelně zůčastňují přípravky
z prvoligových týmů nejen z Čech ale
i ze Slovenska.

Aleš Richter

Oblastní manager Ostrava
Společnost AGURA, s.r.o.(Výhradní
dovozce značky Joma - sport)

tel.+420 736 757 941

Mistopředseda
výkonného výboru
tel.+420 736 278 825

2. Místopředseda
výkonného výboru
tel.+420 604 708 835

Šéftrenér mládeže – člen
výkonného výboru

Miloslav Smetana
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Finanční ředitel pro střední a
východní Evropu ve skupině
nadnárodní španělské
vodohospodářské společnosti
AQUALIA.
Svými znalostmi chce maximálně
přispět ke konsolidaci a ozdravení
klubu.

Působil ve fotbalovém oddíle FC
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE BMA
1853 kde vykonával funkci předsedy
a následně sekretáře klubu v létech
2000 – 2004. V roce 2004 došlo ke
sloučení klubů, kde se stal
nástupnický klubem SK ČELADNÁ ve
kterém působil do roku 2010 na pozici
sekretáře a sportovního vedoucího
klubu.
Bývalý hráč a trenér mládeže FC
Vítkovice. Zaměstnanec společnosti
Vitkovice Cylinders.
Vytvořeno dne: 25.7.2011

Člen výkonného výboru

Roman Galač

Člen výkonného výboru

Marek Pohorelli

Odchovanec Vítkovické kopané , 5-ti
násobný mistr republiky v sálovce a
ve futsalu.(IFTC Ostrava , FC
Mikeska Ostrava, CC Jistebník).
Aktivní trenér Vítkovické mládeže od
roku 2005. Organizátor skvělých
turnajů r.2002 a r.2000 se jménem
Fajki Cup
Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, komisař
PO.
Bývalý hráč FC Vítkovice.
Aktivně se věnuje manažerské
činnosti ve Sportovním klubu HZS
MSK.

4. Finanční situace a plán na rok 2011/2012
Občanské sdružení založí transparentní účet u české banky Fio Banka a.s. na
který bude možno posílat jak měsíční příspěvky od rodičů tak i roční členské
příspěvky. Pokud se nám podaří získat dotace od orgánů veřejné správy a
případně i od sponzorů tak i tyto peníze by měly jít na tento transparentní účet.
V současné době OS nedisponujeme žádnými finančními prostředky.
Rozpočet č.1 – velmi úsporná varianta
Příjmy:
předpokládáme, že měsíční příspěvky budou platit všichni aktívní hráči tj.
255 osob
Náklady:
Tréninkové a hrací plochy: 80h/měs tj. 314h/ za 4měs(půl sezóny), v lednu,
červnu a červenci nebudeme trénovat na plochách stadionu,
Pronájem kanceláře šéf trenér – 2tis. kč/měs
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Doprava na zápasy – dopravu zabezpečí rodiče, bude se jim platit PHN dle
vzdálenosti hostitelského hřiště
Mzdy trenérům, počítá se s platbou 2tis. kč za osobu/měs, na základě dohody o
provedení práce,
Rozhodčí: odměna stanovená dle FA ČR je pro hlavní rozhodčí 1000kč na zápas
a pomezní rozhodčí 400 kč včetně cestovních nákladů,
Svačiny pro hráče zabezpečí rodiče, popřípadě klub, počítá se s 20kč na hráče
při venkovním utkání,
Praní dresů bude zabezpečeno rodiči.
V rozpočtu je také uveden nákup dresů a vybavení ve výši cca 100 tis.kč,
momentálně je řešeno zapůjčením na základě ústní dohody s insolvenčním
správcem FC Vitkovice,a.s.
Příjmy
Cílem OS je posadit financování na dva hlavní pilíře a jeden pomocný. Tim
prvním pilířem jsou měsíční příspěvky od rodičů hráčů. Jejich výše je stanovená
tak aby částky mohly výrazným způsobem přispět na chod klubu a přitom nebyly
pro rodiny hráčů likvidační. Jsme si vědomi tíživé současné finanční a
ekonomické situace většiny domácností.
Poplatky se budou platit za každý kalendářní měsíc, v případě, že bude hráč déle
než 5 týdnů nemocen snižuje se poplatek po dobu nemoci na 150 Kč.
Výše měsíčních příspěvků je stanovena takto:
Přípravky
400 kč při platbě v hotovosti trenérům, a při platbě na účet po 25tém na
následující měsíc (rozhodující je datum kdy peníze budou připsány na účet a né
datum odeslání peněz),
350 kč při platbě na účet do 25tého na následující měsíc,
300 kč při platbě na 6 měsíců předem a to do 25tého měsíce na následujících 6
měsíců.
Žáci, dorost + ženy
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500 kč při platbě v hotovosti trenérům, při platbě po 25tém na následující měsíc
(rozhodující je datum kdy peníze budou připsány na účet a né datum odeslání
peněz),
450 kč při platbě na účet do 25tého na následující měsíc,
400 kč při platbě na 6 měsíců předem a to do 25tého měsíce na následujících 6
měsíců,
Očekáváme, že tímto systémem vybereme za období od 1.8.2011 do 31.12.2011
částku 486 tis.kč a za období 1.1.2011 do 30.6.2011 částku ve výši 583tis kč.
v kč
Příspěvky hráčů

8-12/2011 1-6/2012
486 000 583 200

Členské příspěvky při počtu 500 nových členů by mohly dosáhnout minimální
výše 100 tis. Kč za rok 2011. Vzhledem k tomu, že výši členských příspěvků
nelze v současné době přesně odhadnout ( záleží jaká bude odezva na nové
občanské sdružení), nejsou příjmy z členských příspěvků zahrnuty do finančního
plánu klubu.
Dalším pilířem financování by měly být příspěvky od orgánů věřejné správy.
Jedním z provotních cílů našeho OS bude nastavit komunikaci se subjekty státní
správy, informovat je o našich záměrech a případně vyjednat finanční podporu
na sportovní aktivity zajišťované naším sdružením. Vzhledem k situaci, kdy tato
jednání jsou teprve v zárodcích, nejsme schopni odhadnout jakoukoliv výši
možných dotací, z tohoto důvodu nejsou v rozpočtu uvedeny žádné dotace.
V případě získání finanční podpory ze strany města a kraje vás budeme
informovat. Získané finanční prostředky budou bez prodlení zahrnuty do plánu
klubu.
Pomocným pilířem financování by měly být i sponzorské dary. Budeme se snažit
prosadit dlouhodobou spolupráci mezi klubem a ekonomickými subjekty
ochotnými přispívat na rozvoj mládežnické kopané v Ostravském regionu. Již
v těchto dnech pracujeme na navázání spolupráce s místními firmami.

Náklady na období 8-12/2011 a 1-6/2012 byly stanoveny v této výši
Rozpočet je sestaven tak aby byly pokryty pouze nezbytné výdaje klubu a
nedošlo k výrazné poklesu kvality tréninkového systému.
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NÁKLADY v Kč

8-12/2011 1-6/2012 Celkem

Pronájem Tréninkové plochy
Pronájem hřiště - zápasy
Pronájem kancelář šef trenér
PHN - zabezpečeno auty rodičů
Mzdy trenérům
Rozhodčí
Svačiny hráčům
účetnictví + režijní náklady

192 000
122 000
10 000
89 760
334 000
95 400
34 000
20 000

192 000
122 000
12 000
89 760
406 000
95 400
34 000
24 000

384 000
244 000
22 000
179 520
740 000
190 800
68 000
44 000

mimořádná položka nákup dresů

100 000

0

100 000

Celkem

997 160

975 160 1 972 320

Hospodářský výsledek za daná období a celkem:
HV
Příjmy
Náklady
Rozdíl

8-12/2011 1-6/2012
486 000
997 160
-511 160

Celkem

583 200 1 069 200
975 160 1 972 320
-391 960 -903 120

Z výše uvedeného přehledu je vidět, že při jediném zdroji příjmů, tj. členských
příspěvků bychom generovali do konce roku ztrátu cca -511 tis.kč a do konce
sezóny by ztráta narostla na -903 tis kč.
Rozpočet č.2 – úsporná varianta
Příjmy:
předpokládáme, že měsíční příspěvky nebudou platit všichni aktívní hráči tj.
255 osob a počítáme s výpadkem plateb ve výši 10%.
Náklady:
Tréninkové a hrací plochy: 80h + 47,5/měs tj. 314h + 190h/ za 4měs(půl sezóny),
Pronájem kanceláře šéf trenér a prádelna – 2tis. kč/mě + 8tis. kč/měs
Doprava na zápasy – dopravu zabezpečí rodiče, bude se jim platit PHN dle
vzdálenosti hostitelského hřiště,
Mzdy trenérům, počítá se s platbou 2tis. kč za osobu/měs, na základě dohody o
provedení práce,
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Rozhodčí: odměna stanovená dle FA ČR je pro hlavní rozhodčí 1000kč na zápas
a pomezní rozhodčí 400 kč včetně cestovních nákladů,
Svačiny pro hráče zabezpečí rodiče, popřípadě klub, počítá se s 20kč na hráče
při venkovním utkání,
Měsíční odměna za praní dresů je stanovena na 10 tis.kč/měs. Zvažujeme
využití osob se změněnou prac.schopností ve spolupráci s úřadem práce.
V rozpočtu je také uveden nákup dresů a vybavení ve výši 100 tis.kč,
momentálně je řešeno zapůjčením na základě ústní dohody s insolvenčním
správcem FC Vitkovice,a.s.
Příjmy
Cílem OS je posadit financování na dva hlavní pilíře a jeden pomocný. Tim
prvním pilířem jsou měsíční příspěvky od rodičů hráčů. Jejich výše je stanovená
tak aby částky mohly výrazným způsobem přispět na chod klubu a přitom nebyly
pro rodiny hráčů likvidační. Jsme si vědomi tíživé současné finanční a
ekonomické situace většiny domácností.
Poplatky se budou platit za každý kalendářní měsíc, v případě, že bude hráč déle
než 5 týdnů nemocen snižuje se poplatek po dobu nemoci na 150 Kč.
Výše měsíčních příspěvků je stanovena takto:
Přípravky
400 kč při platbě v hotovosti trenérům, a při platbě na účet po 25tém na
následující měsíc (rozhodující je datum kdy peníze budou připsány na účet a né
datum odeslání peněz),
350 kč při platbě na účet do 25tého na následující měsíc,
300 kč při platbě na 6 měsíců předem a to do 25tého měsíce na následujících 6
měsíců.
Žáci, dorost + ženy
500 kč při platbě v hotovosti trenérům, při platbě po 25tém na následující měsíc
(rozhodující je datum kdy peníze budou připsány na účet a né datum odeslání
peněz),
450 kč při platbě na účet do 25tého na následující měsíc,
400 kč při platbě na 6 měsíců předem a to do 25tého měsíce na následujících 6
měsíců,
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Očekáváme, že tímto systémem vybereme za období od 1.8.2011 do 31.12.2011
částku 437 tis.kč a za období 1.1.2011 do 30.6.2011 částku ve výši 524tis kč.
v kč
Příspěvky hráčů

8-12/2011 1-6/2012
437 400
524 880

Členské příspěvky při počtu 500 nových členů by mohly dosáhnout minimální
výše 100 tis. Kč za rok 2011. Vzhledem k tomu, že jejich výši nelze v současné
době přesně odhadnout, záleží jaká bude odezva na nové občanské sdružení,
nejsou příjmy z členských příspěvků zahrnuty do finančního plánu klubu.
Dalším pilířem financování by měly být příspěvky od orgánů věřejné správy.
Jedním z provotních cílů našeho OS bude nastavit komunikaci se subjekty státní
správy, informovat je o našich záměrech a případně vyjednat finanční podporu
na sportovní aktivity zajišťované naším sdružením. Vzhledem k situaci, kdy tato
jednání jsou teprve v zárodcích, nejsme schopni odhadnout jakoukoliv výši
možných dotací, z tohoto důvodu nejsou v rozpočtu uvedeny žádné dotace.
V případě získání finanční podpory ze strany města a kraje vás budeme
informovat. Získané finanční prostředky budou bez prodlení zahrnuty do plánu
klubu.
Pomocným pilířem financování by měly být i sponzorské dary. Budeme se snažit
prosadit dlouhodobou spolupráci mezi klubem a ekonomickými subjekty
ochotnými přispívat na rozvoj mládežnické kopané v Ostravském regionu. Již
v těchto dnech pracujeme na navázání spolupráce s místními firmami.

Náklady na období 8-12/2011 a 1-6/2012 byly stanoveny v této výši
Rozpočet je sestaven tak aby byly pokryty pouze nezbytné výdaje klubu a
nedošlo k výrazné poklesu kvality tréninkového systému.
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8-12/2011 1-6/2012

NÁKLADY v Kč
Pronájem Tréninkové plochy
Pronájem hřiště - zápasy
Pronájem kancelář šef trenér + prádelna
PHN - zabezpečeno auty rodičů
Mzdy trenérům
Rozhodčí
Svačiny hráčům
účetnictví + režijní náklady
Praní dresů - mzda
mimořádná položka nákup dresů

342 000
154 500
50 000
89 760
334 000
95 400
34 000
20 000
50 000
100 000

Celkem

1 269 660

342
170
60
89
406
95
34
24
60

Celkem

000
500
000
760
000
400
000
000
000
0

684 000
325 000
110 000
179 520
740 000
190 800
68 000
44 000
110 000
100 000

1 281 660

2 551 320

Hospodářský výsledek za daná období a celkem:
HV
Příjmy
Náklady
Rozdíl

8-12/2011 1-6/2012
437 400
1 269 660
-832 260

524 880
1 281 660
-756 780

Celkem
962 280
2 551 320
-1 589 040

Z výše uvedeného přehledu je vidět, že při jediném zdroji příjmů, tj. členských
příspěvků bychom generovali do konce roku ztrátu cca -832 tis.Kč a do konce
sezóny by ztráta narostla na -1,6 mio Kč.
Z tohoto finančního přehledu je jasné že bez dodatečných příjmů buď od
města, kraje či sponzorů není možné chod klubu financovat. Klíčové pro
další chod klubu budou jednání s potencionálními sponzory.

5. Fotbalová akademie
5.1. Struktura sportovně – organizačního vedení mládeže
Šéf trenér mládeže

pan Miloslav Smetana

Vedoucí trenér dorostu

pan Martin Plachta

Vedoucí trenér Sportovních tříd a žáků pan Miroslav Salač
Vedoucí trenér přípravek

pan Roman Galač

Sekretář

pan Aleš Richter
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5.2. Sportovní zázemí
Městský stadión – Vítkovice aréna

jedna travnatá plocha a jedna umělá
tráva (3.generace), platba za pronájem

SK Rapid Muglinov – náhradní
řešení

jedna travnatá plocha, platba za
pronájem

ZŠ Klegova,

jedna travnatá plocha,

5.3. Mužstva a soutěže
Družstvo

Fotbalisté narození

Soutěž

A dorost

ročník 1993 a mladší C2E-MSDD sk.E st.dorost

B dorost

ročník 1995 a mladší C2E-MSDD sk.E ml.dorost

A st. žáci

ročník 1997

Moravskoslezská liga

B st. žáci

ročník 1998

Moravskoslezská liga

A ml. žáci

ročník 1999

Moravskoslezská liga

B ml. žáci

ročník 2000

Moravskoslezská liga

Přípravka

ročník 2001

Starší přípravka – přebor

Přípravka

ročník 2002

Starší přípravka – přebor

Přípravka

ročník 2003

Mladší přípravka – I.třída

Přípravka

ročník 2004

Mladší přípravka – II.třída

Přípravka

ročník 2005/06

Mladší přípravka – II.třída

5.4. Výchova mládeže v našem klubu

FC Vítkovice si svou tradicí v mládežnických kategoriích udržuje vysokou úroveň
v oblasti výchovy mládeže nejen v okrese Ostrava, ale i v České republice. Mladí
hráči mají možnost měřit své síly s nejúspěšnějšími vrstevníky z celé republiky.
Koncepce práce s talentovanou mládeží v klubu je řešena celkovým vývojem
mladých hráčů od jejich prvních fotbalových krůčků v přípravce až po vstup do
velkého fotbalu.
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Práce s mládeží je rozdělena na několik systematických kroků ve vývoji hráče,
které se vzájemně prolínají.
Prvním je tréninkový proces, který začíná vstupem do přípravkové kategorie, pak
přechod do žákovské kategorie a působení ve sportovním centru a sportovních
třídách při ZŠ Klegova, Ostrava. Vyvrcholením vývoje mládežnických hráčů
bude přechod nejtalentovanějších hráčů do A mužstva dospělých spřáteleného
klubu.
Druhým je samotný vzdělávací proces hráčů. Na úrovni základních škol se jedná
hlavně o sportovní školu – ZŠ Klegova, kde jsou již od 1.třídy umisťováni naši
hráči do sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Na úrovní
středoškolského vzdělávání se budeme snažit o spolupráci našeho klubu se
školami v blízkém okolí, hlavně Ostravě.
Třetím krokem je získávání talentovaných hráčů z okolních klubů našeho
regionu, tak zvaný skauting.

5.4.1 Tréninkový proces
Sportovní cíle výchovy mládeže jsou shrnuty do několika základních bodů:
1) Skloubit náročný proces škola-sport.
2) Disciplina, profesionální přístup k plnění svých povinností.
3) Vysoká úroveň taktických a technických dovedností.
4) Motivace a ambice k fotbalu na vysoké výkonnostní úrovni.
5) Reprezentace města, klubu a vztah k němu.

5.4.2 Vzdělávací proces hráčů
Aby mohla být naplňována koncepční práce je nutné propojení tréninkového a
vzdělávacího procesu. Proto se klub snaží, aby škola a fotbal působil na výchovu
mladých fotbalistů. Snaha klubu je přes fotbal vést a motivovat hráče k plnění
školních povinností.
Aktivita klubu směrem ke vzdělávacímu procesu začíná v kategorii přípravek,
kdy hráči přecházejí do klubu a rodičům je nabídnuta možnost studia na
sportovní škole ZŠ Klegova. Zde od 1.třídy jsou naši hráči zařazeni do sportovní
třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (ze 2 hodin týdně na 3-5 hodin týdně).
Hlavním cílem je zde zaměření na individuální dovednosti, pohybovou složku
hráče, kompaktnost a návaznost výuky na tréninkový plán žáků. Dalším krokem
ve vzdělávání hráčů je spolupráce se středními školami z blízkého okolí. Budeme
se snažit projednat spolupráci s:
SOU strojírenské, Hasičská 49, Ostrava Hrabůvka
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Vitkovická střední průmyslova škola a gymnázium, Hasičská 49, Ostrava
Hrabůvka
SOŠ služeb, Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka

5.4.3 Vzdělávací proces trenérů
Jednou z priorit pro klub bude zkvalitnit systém přípravy trenérů. Zejména při
současné snaze pozměnit organizaci soutěží a přístup k nejmladším kategoriím,
je vzdělávání trenérů cestou, která nabývá ještě více na důležitosti při osvětě a
přenášení informací nejen mezi trenéry a funkcionáře na nejnižších úrovních, ale
i mezi rodiče dětí.

5.4.4 Skauting a regionální dominance
Jelikož výkonnostní postavení našeho klubu v mládežnických kategoriích
v regiónu je významné, měli by zde také působit nejlepší hráči. Proto FC
Vítkovice 1919 se kromě vlastních odchovanců zaměřuje na spolupráci s kluby
z blízkého okolí. Spolupráce je směřována tak, že talentovaní hráči těchto oddílů
by měli přejít do našeho klubu, kde se jejich talent dále rozvíjí, hráči mají pak
možnost hrát nejvyšší soutěže a tudíž se utkávat s předními kluby a hráči
v těchto kategoriích. Pokud se hráč neuplatní v našem klubu, vrací se většinou
do mateřského klubu nebo jsou uvolňování do okolních klubů výkonnostní
kopané.
Chceme také provádět výběr a vyhledávání talentů z řad žáků jednotlivých
základních škol a aktívně se zapojovat do pořádáni fotbalových turnajů v rámci
školských zařízení.

6. Základní metodika výchovy mládeže
Etapy výchovy
A. předvýchova U 7-11
Hlavní náplň – obecná,komplexní tělesná příprava hráčů , rozvoj sportovních
dovedností , příprava na plnění pozdějších náročnějších tréninkových povinností.
Důraz na hravost , kreativitu a individuální sebeprosazení. Schopnost hry 1:1
Počet tréninkových hodin týdně : U11- 6 hod , U10,U9,U8 - 4,5 hod , U7 – 3 hod
U11 : 3 hod. specializace – rozvoj techniky hčj , průpravné fotbalové hry atd
3 hod. komplexní rozvoj- gymnastika, úpolové a bojové sporty, atletika, plavání,
bruslení
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U10-U8 : 3 hod. specializace – rozvoj techniky hčj , průpravné fotbalové hry
malých forem atd.
3 hod. komplexní rozvoj - gymnastika , úpolové sporty , atletika , plavání
,bruslení
U7 : 1.5 hod. specializace – rozvoj techniky hčj , průpravné fotbalové hry malých
forem
1,5 hod. komplexní rozvoj – gymnastika , atletika , úpolové sporty ,
B. základní výchova U 12-15
Hlavní náplň – důsledný rozvoj fotbalových dovedností, základy taktiky,
komplexní rozvoj. Důraz na hravost , kreativitu, tvorba osobnost i, učení se vítězit
vlastním stylem . Od U 14- zvýšení důrazu na týmovost a odevzdání svých
schopností kolektivu . Schopnost hry 1:1
Počet tréninkových hodin týdně : 6
4 hod. specializace – důsledný rozvoj hčj , základy taktiky ,průpravné fotbalové
hry ,rozvoj rychlosti
2 hod komplexní rozvoj - gymnastika , úpolové a bojové sporty , atletika ,
plavání atd.
C. specializovaná výchova U 16-19
Hlavní náplň – specializovaný rozvoj fotbalových dovedností , taktika , komplexní
rozvoj . Důraz na rozvoj individualit v kolektivním pojetí , zvládnutí více herních
stylů a rozestavení , sebevědomí v situacích 1:1 , specialní trénink podle postu .
Větší důraz na zodpovědnost a cestu k vítězství nejen na hřišti, ale i soukromém
životě!
U19 : Příprava na přechod do seniorské kategorie , získávání návyků
z dospělého fotbalu .
Počet tréninkových hodin týdně: 6
4,5 hod- specializace – hčj, taktika,průpravné hry, rozvoj síly , rychlosti a
speciální vytrvalosti
1,5 hod - komplexní rozvoj - gymnastika ,úpolové a bojové sporty , atletika ,
rozvoj komplexní síly
Psychologická příprava metodiky tréninkového procesu všech kategorií :
- radost ze hry – U7 – U19
- kreativita a tvůrčí myšlení – U7 – U19
- sebedůvěra - U7 – U19
- za každou dobře provedenou věc chválit a chválit – U7 – U19
- korekce opravou a pochvalou , bez většího nátlaku - U7 – U12
- pozitivní přijmání kritických korekcí – U12 – U19
- osobní disciplína při plnění povinností na hřišti , i mimo něj – U7 –
U19
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-

týmová komunikace a vědomé zvládnutí přidělených rolí na hřišti i
mimo něj – U16 – U19
zvládnutí povinnost zvítězit –U19

V Ostravě, 26.7.2011
Za občanské sdružení:

....................................
Radim Hlavatý

....................................
Aleš Richter
....................................
Radovan Fajkus

....................................
Roman Galač

....................................
Marek Pohorelli

....................................
Miloslav Smetana
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