
Vážení rodiče a příznivci novoveské kopané,  
děkujeme za Vaši účast na setkání v Sokolovně  
dne 2.12.2019 
 
 
Zasíláme stručný zápis. 
  
1. Současný stav 
 
- situace se vyvíjí velmi dobře – roste počet a chuť dětí zapojit se zde do fotbalu, důkazem jsou nové 
týmy od podzimu 2019, od podzimu 2020 předpokládáme navýšení o další 2 týmy (na cca 100 dětí) 

- nyní 6 mládežnických týmů – dorost, starší žáci, mladší žáci, starší přípravka, mladší přípravka, 
minipřípravka = cca 70 dětí 

- tréninkové a hrací plochy  

 Nová Ves pod Pleší – přírodní tráva + víceúčelové hřiště s tvrdším umělým povrchem, 
tělocvična v sokolovně 

 Malá Hraštice – přírodní tráva + osvětlené hřiště s umělou trávou (40x20m), tělocvična v 
sokolovně 

- listopad 2020 – na Nové Vsi pod Pleší je v plánu nové osvětlené tréninkové hřiště za střídačkami 
(60x40m) – kluci si zde mohou kopat ve svém volném čase (bude přístupné i pro veřejnost). Odpadne 
problém kvalitně odtrénovat při nepříznivém terénu hlavní travnaté plochy a nastane možnost 
trénovat v období listopad až březen v Nové Vsi pod Pleší, tj. výrazná úspora financí za tréninkové 
jednotky mimo Novou Ves pod Pleší a zvýšená kvalita hlavního hřiště pro mistrovská utkání 

- velká podpora obce - pan starosta Ing. Jan Havelka a zastupitelé! 

- hlavní problém - o vše se stará 1 osoba – šéftrenér mládeže Ladislav Petrák, kterému pomáhá pouze 
trenér Daniel Rehák, špičkoví trenéři s licencí, nicméně nemají dále kapacitu a situace je tak 
neúnosná = je nutné vytvořit u každého mužstva realizační tým, který bude finančně ohodnocen 
částkou cca 5.000,- – 6.000,- Kč/měsíc, kterou si mezi sebe rozdělí trenér + asistent trenéra. Záleží na 
jejich dohodě. Vedoucí mužstva neboli administrativní síla z řad rodičů pomáhá většinou zdarma. 

 
2. Činnosti trenéra 
 
- vztahující se k tréninku a obecně – vedení a výchova hráčů, náplň tréninku, zajišťování hřiště, 
přijímání nových hráčů, komunikace s rodiči ohledně hráče a jeho fotbalového růstu, vybírání 
příspěvků, komunikace s rodiči ohledně dopravy na zápasy, omlouvání z tréninku, zápasu apod., 
zajišťování fotbalového vybavení – míče, jednotné tréninkové oblečení v klubových barvách, tašky aj. 

- vztahující se k zápasu – příprava hráčů před utkáním, koučování hráčů v zápase, zajišťování a hlídání 
termínů zápasu, příprava hřiště, příprava dresů, komunikace s rozhodčím, úklid hřiště 

Podtržené věci by měl nově pomáhat zajišťovat vedoucí mužstva! 

Ideální stav = v každém týmu je realizační tým o 3 osobách trenér + asistent + vedoucí z řad rodičů, 
(viz tabulka v příloze) 

 



3. Nové posily z řad rodičů 

 zájemce dostane plnou podporu klubu a stávajících trenérů L. Petráka a D. Reháka =  
stanovení koncepce tréninků + ukázka tréninků od Grassroots trenéra mládeže FAČR pana 
Miroslava Bodnára, základem každého týmu je trenér, který koordinuje hráče i realizační tým.  

 velká podpora od FAČRu – (Fotbalová asociace České republiky) vzdělávání rodičů, vše na 
webu, e-learning, základní licence – lze složit doma na PC, veškeré tréninky jsou na internetu, 
lze je poskládat do telefonu nebo na papír, který si lze na každou tréninkovou jednotku 
vytisknout, zde web: https://mujfotbal.fotbal.cz/ 

 možnost dohodnout ukázky tréninků od pana Miroslava Bodnára pro každou kategorii zvlášť. 

4. Nová pravidla od 1.1.2020 

 omlouvání se z tréninku a zápasu trenérovi – nutno trenérovi zasílat sms o neúčasti, pokud 
nenapíše rodič nebo ve starší kategorii hráč samotný, tak s hráčem trenér počítá = dle počtu 
připravuje náplň tréninku!!! 

 příspěvky – nově se platí 2.500 Kč za půl roku = vše vybírá/kontroluje opět vedoucí mužstva – 
příspěvky lze zasílat na speciální účet T.J. 000019-0523917379/0800 Česká spořitelna a.s. 
Platby kontroluje ve spolupráci s vedoucím týmu starosta T.J. Jan Petrák 

 doprava na zápasy vlastní – hráč je povinen se dostavit na místo zápasu 45 min předem, 
nutná domluva mezi rodiči, jakým autem kdo pojede 

 každý hráč je řádným členem Fotbalové asociace České republiky a České obce sokolské 
Zajišťuje vedoucí mužstva přes Jana Petráka. Jan Petrák dodá vedoucím mužstev potřebné 
informace.  

 schůzku s rodiči organizuje realizační tým, vždy to bude po prvním nebo posledním tréninku, 
stručné info o nastávající či hodnocení právě uběhlé (půl) sezóny 

 na začátku sezóny (srpen) 
 na konci podzimní části (listopad) 
 na začátku jarní části (leden) 
 na konci sezóny (červen)  

5. Sponzoring 
 

 Prosíme, pokud máte možnost získat ze svého zaměstnání firemní, sponzorský dar na děti, na 
sportovní aktivity apod., klub Vám poskytne plnou součinnost (darovací smlouvu).  

 Např. pan Přerovský zajistil od společnosti KONDOR s.r.o. dar 10.000 Kč na rok 

 Možnost pronajmutí sportovišť (více info podá Jan Petrák). 

 Možnost reklamy (web oddílu, zápasové dresy a trenky, tréninkové oblečení, reklamní 
bannery ve sportovním areálu, rozhlasová propagace při utkáních "A" týmu 
dospělých, propagace na sále při plesech a zábavách, možnost využití prostor Sokolovny a 
pergoly pro firemní účely atd.) 

 Oficiální stránky oddílu kopané www.fotbalpodplesi.cz (hlavní administrátor Jan Petrák). 
 
 

6. Předpokládané finanční plnění 2020 
 

Celkové předpokládané příjmy na mládež oddílu kopané 
 

 příjmy z rodičovských příspěvků cca 350.000 Kč/rok 

 příjmy z MŠMT 240.350 Kč/rok 

https://mujfotbal.fotbal.cz/
http://www.fotbalpodplesi.cz/


 příjmy Obec Nová Ves pod Pleší 290.000 Kč/rok (dar na provoz T.J.) 

 příjmy Obec Nová Ves pod Pleší 30.000 Kč/rok (dar na provoz mládeže oddílu kopané) 
Bez finanční podpory Obce Nová Ves pod Pleší by zde fotbal nemohl fungovat! 

 KONDOR s.r.o. 10.000 Kč/rok 

INFO příspěvky 2020 - příjmy od rodičů: 

 nyní se vybírají příspěvky 2.000 Kč za půl rok 
 je nutno toto zvednout na 2.500 Kč za půl roku = od 70 dětí = 350.000 Kč/rok 
 zůstává sleva pro sourozence - sleva 500 Kč/půl roku na každé dítě 
 šéftrenér, trenéři a asistenti trenérů za své děti příspěvky neplatí  
 veškeré příspěvky půjdou na odměny trenérům! 

        Celkové předpokládané výdaje na mládež oddílu kopané (cca 1.000.000 Kč/rok) 

 provoz kabin a hřiště 120.000 Kč/rok (hnojivo, postřiky, PHM, lajnovací barva, elektřina, 
voda…) 

 regenerační práce na hřišti po sezoně 60.000 Kč/rok 

 pronájem hřiště a kabin 60.000 Kč/rok 

 startovné, rozhodčí 50.000 Kč/rok 

 pronájem trénink. ploch mimo Novou Ves listopad až březen (hala, tělocvična, umt…) 
100.000Kč/rok. Po zdárném dokončení výstavby osvětlené trénink. plochy (60x40m) v Nové 
Vsi tuto částku využijeme na další zkvalitnění činnosti mládeže. 

 členství FAČR 7.000 Kč/rok a ČOS 14.000 Kč/rok (oba za 70 dětí) 

 správcovství 240.000 Kč/rok 

 odměny trenérům, pokud budeme počítat se 6 realizačními týmy á 6.000 Kč/měsíc = 36.000 
Kč/měsíc = 432.000 Kč/rok 

 

Další setkání proběhne v Sokolovně v Nové Vsi pod Pleší při valné hromadě T.J. v pátek  
6.3.2020 od 18 hodin. Občerstvení zajištěno. 

Budeme usilovat o osobní účast pana Miroslava Bodnára na tomto setkání (Grassroots trenér 
mládeže FAČR pro okres Příbram). 

 

Zpracovali za oddíl kopané dne 20.12.2019 

Mgr. Ladislav Soukup, zástupce rodičů                  
Ladislav Petrák, šéftrenér mládeže 
Jan Petrák, starosta T.J. 
Ing. Jan Havelka, starosta Obce 


