Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina č. 4/2011
konaného dne 16. 5. 2011

Přítomni:
1. Kopecký Zdeněk

6. Straka Luboš

2. Šíma Luděk

7. Stoček Petr (předseda)

3.Paclík Martin

8. Holas František

4. Nejedlá Dagmar

9. Panovec Petr (tajemník)

5. Šmrha Jiří (místopředseda)

Omluveni:
1. Coufal Karel

3. Ondrušek Roman

2. Dvořák Vít

Program:
1. Zahájení jednání a schválení programu;
2. Kontrola zápisu a usnesení;
3. Seznámení s činností KCTM ve fotbalu, ukázka zázemí;
4. Ukázka tréninkové jednotky;
5. Informace o Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže;
6. Diskuse, různé;
7. Ukončení jednání.

1. Zahájení jednání a schválení programu
Petr Stoček, předseda Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina (dále jen „Ksvč“),
zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že Ksvč
je usnášeníschopná. Přednesl návrh programu. Ten byl upraven do následující podoby:
1. Zahájení jednání a schválení programu;
2. Seznámení s činností KCTM ve fotbalu, ukázka tréninkové jednotky;
3. Ukázka zázemí Domova mládeže při FC Vysočina;
4. Kontrola zápisu a usnesení;
5. Informace o Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže;
6. Diskuse, různé;
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7. Ukončení jednání.
Takto upravený program jednání byl 8 hlasy schválen.
2. Seznámení s činností KCTM ve fotbalu, ukázka tréninkové jednotky
Zdeněk Šmíd, sportovní manažer mládeže, seznámil přítomné členy s činností
KCTM FC Vysočina. FC Vysočina je jediným reprezentantem regionu v českých špičkových
soutěžích. V současnosti v klubu působí 13 mládežnických mužstev ve všech věkových
kategoriích. Na základní škole Evžena Rošického již delší dobu fungují sportovní třídy,
na něž navazuje sportovní centrum mládeže, které i hráčům dorostenecké kategorie vytváří
kvalitní tréninkové podmínky. Celkově je k dispozici 350 chlapců, 30 trenérů a dalších
20 klubových zaměstnanců. Velký důraz je kladen na obecný rozvoj osobnosti hráče.
Podstatnou roli hraje dobré zázemí v rodině, optimální spolupráce rodičů, trenéra a učitelů
ve školách. I proto studijní výsledky hráčů hlídají také trenéři jednotlivých mužstev a o účasti
na dopolední přípravě rozhodují třídní učitelé hráčů. Dlouholetá práce s mládeží vykazuje
své výsledky a to, nominace nejlepších hráčů klubu do dorosteneckých a juniorských
reprezentací Česka. Druhým nejlepším dospělým týmem kraje je „B“ tým FC Vysočina,
který aktuálně postoupil do třetí nejvyšší soutěže MSFL. V mládežnických soutěžích
má FC Vysočina zástupce ve všech nejvyšších ligách včetně elitní šestnáctičlenné 1. ligy
dorostu. V blízké budoucnosti by klub chtěl vytvořit zázemí a předpoklady k účasti v evropských
fotbalových pohárech. Zdeněk Šmíd dále pohovořil o Domově mládeže při FC Vysočina.
Na domově je ubytováno celkem 30 hráčů. Internátní zařízení umožňují zabezpečení výchovné
i kontrolní činnosti, cílené působení na jednotlivce a to nejen po dobu trvání tréninkové jednotky
nebo zápasu. Režim hráče je snáze kontrolovatelný. 24 hodinový provoz na internátu je zajištěn
3 vychovateli. Výhodou internátního zařízení je především možnost ubytování hráčů z větších
vzdáleností o víkendových dnech. Všechny příchody a odchody jsou kontrolovány a evidovány
vychovatelem, který v případě jakýchkoliv závad neprodleně informuje šéftrenéra mládeže
a ten trenéry jednotlivých družstev. Obdobná spolupráce je i mezi třídními učiteli středních škol,
která je intenzivnějších především u problémových žáků. Ubytovací režim platí pro všechny
plnoleté i neplnoleté hráče, kteří navštěvují střední školy, jsou ubytováni v privátním zařízení
Domova mládeže FC Vysočina Jihlava. Všichni hráči jsou povinni řídit se Ubytovacím řádem
Domova mládeže, který vychází z odborných principů, jako u jiných školských zařízení,
ale je více přizpůsoben sportovnímu charakteru zaměření denního režimu ubytovaných hráčů.
Josef Vanko, vedoucí U19-starší dorost A – I. liga, pohovořil o Krajském centru talentované
mládeže (dále jen „KCTM“). KCTM působí při SCM FC Vysočina Jihlava. Jeho hlavním smyslem
je napomáhat rozvoji a dát možnost talentovaným hráčům fotbalu z celého regionu Vysočiny
rozvíjet své sportovní nadání v rámci nadstandardních podmínek zabezpečení sportovní
přípravy. V současné době působí v KCTM 37 hráčů, kterým klub v rámci možností zajišťuje
podmínky pro sportovní přípravu, ale i nezbytné zázemí pro zabezpečení, organizaci a kontrolu
režimu dne vč. ubytování na Domově mládeže při FC Vysočina Jihlava. Součástí
KCTM je i vlastní Domov mládeže při FC Vysočina. Prostředky vyplývající pro zabezpečení
celého systému plynou z několika zdrojů a kraj Vysočina je významným partnerem,
který pomáhá funkčnost tohoto systému udržovat na vysoké úrovni. O činnost KCTM se stará
celkem 9 trenérů, šéftrenér mládeže a 3 vychovatelé.
Během jednání odešel člen komise Zdeněk Kopecký.

Po programu následovalo shlédnutí ukázkové hodiny U16 – mladší dorost B – MSDL.
3. Ukázka zázemí Domova mládeže při FC Vysočina
Během jednání odešla členka komise Dagmar Nejedlá.
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Členové komise byli seznámeni se zázemím Domova mládeže při FC Vysočina.
4. Kontrola zápisu a usnesení
Proběhla kontrola zápisu a přijatých usnesení ze zasedání Ksvč č. 3/2011 - jednotlivé
body a usnesení byly bez připomínek. Petr Stoček vznesl dotaz k materiálu „Projednání žádosti
baseballového klubu Nuclears Třebíč o dotaci na pořádání MS kadetu v baseballe“.
Petr Panovec odpověděl, že rada kraje na svém zasedání schválila poskytnutí dotace ve výši
150 tis. Kč baseballovému klubu Nuclears Třebíč.

Během jednání odešel člen komise Luboš Straka.
5. Informace o Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže
Petr Panovec informoval o Hrách V. zimní olympiády pro děti a mládež ČR. Český olympijský
výbor připravil projekt Republikové olympiády pro děti a mládež České republiky. V rámci tohoto
projektu proběhnuly již 4 x letní hry (kraj Vysočina se zúčastnil všech) a 4 x zimní
hry (kraj Vysočina se zúčastnil až druhých her). Uspořádáním V. her této olympiády
byl na základě výběrového řízení pověřen Moravskoslezský kraj. Tyto hry proběhnou v termínu
29. 1. - 3. 2. 2012 v Ostravě, Frenštátu pod Radhoštěm a zimních střediscích
Moravskoslezských Beskyd. Výprava na zimní olympiádu bude čítat až 110 účastníků.
Předpokládané náklady spojené s účastí na olympiádě budou činit cca 900 tis. Kč. Materiál bude
předložen na zasedání rady kraje dne 17. 5. 2011.
6. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 19. září 2011 od 13:00 hod. v sídle
Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.

7. Ukončení jednání
Petr Stoček poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil jednání.

Petr Stoček v. r.
předseda Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová dne 27. května 2011.
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