
 

 

 
 

Memorandum 
o spolupráci mezi kluby 

 
 

Partnerské kluby (dále jen PK): 
 
 

1. SK Dynamo České Budějovice, akademie (AKA SKD) 
2. SK Čtyři Dvory 

3. TJ Mokré 
4. SK Ševětín  

5. SK Rudolfov 
6. TJ Sokol Lipí 

7. FC Nové Hodějovice 
8. TJ Slavoj Srubec 

9. SKP České Budějovice 
10. Sokol Křemže kopaná 

11. TJ Sokol Dubné 
12. TJ Spartak Trhové Sviny 

13. FK Protivín 
14. FK Olympie Týn n.V. 

15. SK Slavia ČB 
16. TJ Malše Roudné  

17. FK Borovany 
18. TJ Tatran Lomnice n.L. 

19. TJ Dolní Bukovsko  
20. TJ Hluboká nad Vltavou 
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SPOLUPRÁCE PARTNERSKÝCH KLUBŮ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH a okolí 

 
 
 

1. 
Záměr, smysl spolupráce 

 
 

• Záměrem je, skrz vzájemnou podporu, přispívat a pomoci zefektivňovat práci a kvalitu 
práce s dětmi ve fotbalovém prostředí českobudějovicka. 

• Spolupráce má smysl tehdy, pokud z ní těží každý, kdo se jí účastní. 
 
 
 

2. 
Naše základní pravidla a podmínky spolupráce 

 
• Každý klub se ke spolupráci hlásí dobrovolně s tím, že ve spolupráci vidí smysl pro děti, 

pro sebe, pro prostředí, ve kterém děti vyrůstají; 
• Každý zúčastněný klub se zavazuje svým zájmem, aktivitou a iniciativou, nikdo není 

součástí spolupráce v pozici, která pouze a jen přijímá; 
• Spolupráce partnerských klubů je prodiskutována, popsána v Memorandu o spolupráci a 

všechny kluby tyto principy, dohody, pravidla a postupy v Memorandu obsažené 
respektují, dodržují a řídí se jimi – „kopou za spolupráci“; 

• Jsme k sobě otevření, důvěřujeme si a respektujeme se – uvnitř i navenek vystupujeme 
v duchu našich pravidel; 

• AKA SKD koordinaci a obsah spolupráce nepodmiňuje tím, že si „na oplátku bere“ hráče 
partnerských klubů! 

• V případě, že spolupráce není pro rozvoj dětí v klubu přínosná, daný klub ze spolupráce 
vystupuje; 

• Spolupráce je primárně určena pro kategorie přípravek a mladších žáků, tj. pro kategorie 
U6-U13 (v případě zájmu o spolupráci starších kategorií, individuálně spolu kluby řeší); 

• Hlavním koordinátorem Spolupráce partnerských klubů je šéftrenér přípravek SKD 
Rostislav Helštýn a jednotlivé Hlavní zodpovědné osoby – zástupci svých klubů 

• Za každý klub spolupráci koordinuje Hlavní zodpovědná osoba, která spoluzodpovídá za 
koordinaci, chod, organizaci spolupráce a komunikaci mezi kluby (HZO PK jsou v kontaktu); 

 
Hlavní zodpovědné osoby (dále jen HZO) 
 

 

Dynamo ČB  Rostislav Helštýn   TJ Sokol Dubné  Martin Kročák 
SK Čtyři Dvory Vít Slepička    TJ Malše Roudné Boris Simič 
TJ Slavoj Srubec Petr Tomšů    TJ Mokré  Jiří Hrabánek  
FK Protivín  Marek Hanus    Trhové Sviny  David Štoidl  
FC Nové Hodějovice Roman Šperňák   FK Olympie Týn n.V. Lukáš Stoklasa 
SK Ševětín  René Stoklasa    SK Slavia ČB  Ondřej Lacko 
SK Rudolfov  Michal Nestával   TJ Sokol Lipí  Jaroslav Kočer 
SKP   Tomáš Moravec  Sokol Křemže kopaná Jakub Troup 
FK Borovany  Zbyněk Huska    ZJ Tatran Lomnice n.L. Miroslav Šachl 
TJ Dolní Bukovsko Vojtěch Koutský  TJ Hluboká nad Vltavou Stanislav Legdan 
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2. 

Cíle spolupráce 
 

Hlavní cíl 
• Vytvořit proces, z něhož profituje každá zúčastněná strana. 

Dílčí cíle 
• Zvyšovat úrovně tréninkových procesů a know-how trenérů a tím: 
> podporovat zájem dětí o fotbal 
> zvyšovat sportovní úroveň dětí 
> vytvářet podmínky pro růst počtu dětí v klubu 

• Obsahem a kvalitou spolupráce motivovat zájem o partnerství pro další kluby a tím: 
> pozitivně ovlivňovat kvalitu práce s dětmi v regionu 
> pozitivně ovlivňovat vztahy (slušnost, otevřenost, komunikaci) mezi lidmi, kteří 

s dětmi v regionu pracují 
 
 
 
 

3. 
Přínosy spolupráce 

 

• Vyšší vzdělanost trenérů, vyšší úroveň vědomostí trenérů a tím vyšší jejich trenérská 
kvalita (vyšší úroveň obsahu tréninku, způsobů práce a komunikace k dětem, …); 

• Díky vyšší vzdělanosti trenérů kvalitnější podpora sportovní a osobnostní úrovně dětí; 
• Díky zkvalitňování přístupů k dětem a tím tréninkových procesů zvýšený zájem dětí o 

fotbal v menších klubech; 
• V případě růstu počtu spolupracujících klubů postupný růst kvality práce s dětmi v regionu 
• Komunikace mezi trenéry a kluby bez nevraživosti, napětí, obav z „kradení“ dětí, naopak 

otevřená, pozitivní spolupráce; 
• Případná oslovení a příchody nejšikovnějších dětí do Dynama nejsou (díky formě a 

množství přínosů spolupráce pro kluby) vnímány jako nutné zlo, ale jako její logický 
důsledek – umožnění dalšího rozvoje dítěte v jeho zájmu, který je zároveň naším 
společným zájmem; 

• Kluby a trenéři komunikují, spolupracují, zvyšují úroveň svých tréninkových procesů a tím 
roste sportovně, osobnostní úroveň dětí a tím úroveň práce s mládeží na 
českobudějovicku a v regionu; 

 

 
 
 

4. 
Oblasti, roviny spolupráce; obsah spolupráce mezi kluby 

 

2 roviny spolupráce 
1. Pro všechny společné akce, setkání, workshopy, semináře, školení, …  
2. Spolupráce s AKA SKD na základě individuálních potřeb a domluv jednotlivých klubů 
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Obsah spolupráce 
• Společná setkání, workshopy, semináře, školení trenérů PK 

(ukázkové tréninky na různá témata, teoretické informace pro trenéry do praxe, na 
kterých stojí „umím“); 

• Ukázkové TJ přímo v jednotlivých v PK s trenéry AKA SKD – na základě společné domluvy 
(současně je to možnost pro kohokoli z PK se zúčastnit); 

• Trenéři PK mají možnost (i pravidelné) účasti na TJ v AKA SKD; postupně možnost se do TK 
AKA SKD u dané kategorie aktivně se zapojit; 

• Trenéři AKA SKD mají možnost (i pravidelné) účasti na TJ PK; postupně možnost se aktivně 
do TP v PK u dané kategorie zapojit; 

• Možnost pro kohokoliv z hráčů PK (po domluvě trenérů) zúčastnit se TJ v AKA SKD 
(odměna, motivace pro hráče PK); 

• Možnost pro trenéry PK účasti na vzdělávání trenérů AKA SKD; přímo s trenéry AKA SKD 
v rámci harmonogramu vzdělávání trenérů AKA SKD (ať už se jedná o praxe na hřišti nebo 
komunikační semináře); 

• Možnost pro trenéry a rodiče dětí PK účastnit se seminářů pro trenéry a rodiče AKA SKD; 
• Možnost pro PK a rodiče dětí PK uspořádat semináře a workshopy pro „své“ trenéry a 

rodiče pod vedením odborníků na daná komunikačně-interakční témata; 
• V případě zájmu (řídí HZO PK) společný trénink AKA SKD a PK v dané kategorii; 
• Možnost pro děti PK účasti na pravidelných trénincích brankářů s trenéry AKA SKD; 
• Možnost ukázkových tréninků pro brankáře PK přímo na půdě PK s trenéry AKA SKD; 
• Možnost dalších praxí, ukázkových tréninků na domluvené zaměření (kondice, 

kompenzace, jakékoli požadované téma,) přímo na půdě PK s trenéry AKA SKD; 
• V případě požadavku PK možnost vzájemného sdílení materiálů určených pro rozvoj dětí 

v tréninkovém procesu (technika, kondice, regenerace, …); 
• Možnost pro trenéry PK moci se aktivně účastnit pátečních indindividuálních tréninků 

přípravek v SCM; 
• Možnost pro kategorie mládeže pořádat přátelská utkání nebo triangly ať už ve spolupráci 

s AKA SKD nebo mezi sebou na základě společné iniciativy; 
• Společné tréninky (vybraných) dětí PK pod vedením trenérů AKA SKD; 
• Možnost volných vstupů pro trenéry a děti PK na vybraná ligová utkání nebo utkání 

mládežnických reprezentací na hlavním stadionu Dynama ČB; 
• Možnost pro PK na podobné platformě jako má AKA SKD rozvíjet/založit/realizovat práci 

s předškolními dětmi (fotbalové Školičky) a k tomu se patřičně vzdělávat; 
• Možnost pro PK využívat v zimním období nafukovací halu s umělou trávou ve SCM na 

Složišti pro turnaje přípravek; 
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5. 

 Role AKA SKD 
 

• AKA SKD je skrz šéftrenéra přípravek Rostislava Helštýna koordinátorem Spolupráce 
partnerských klubů; 

• AKA SKD koordinaci a obsah spolupráce nepodmiňuje tím, že si „na oplátku bere“ hráče 
partnerských klubů!; 

• AKA SKD poskytuje v rámci výše uvedených bodů spolupráce své know-how trenérům PK 
• V případě iniciativy ze strany PK i další know-how (př: spolupráce s rodiči, spolupráce 

s MŠ, ...); 
• V případě zájmu PK se AKA SKD zavazuje zajistit přítomnost trenéra AKA SKD a jeho 

zpětnou vazbu k průběhu a kvalitě TP v PK; 
• V případě zájmu o hráče nebo o komunikaci s rodiči hráčů PK se AKA SKD zavazuje 

informovat a diskutovat s trenéry PK o kontaktu s rodiči, popř. zapojení, zapojování hráčů 
PK do aktivit AKA SKD; vždy je klub informován přes HZO; 

• V případě, že AKA SKD z kádru uvolňuje hráče pro jiné kluby, vždy na 1. místě o této 
skutečnosti informuje HZO PK; zástupci PK potom mají možnost hráče AKA SKD oslovit 

• HZO AKA SKD za Spolupráci s partnerskými kluby aktivně komunikuje na společné 
WhatsAppové skupině. 

 
 

6. 
Role PK 

 
• Každý partnerský klub přes zájem svých trenérů aktivně do spolupráce přispívá; 
• Účast kteréhokoli z PK nesouvisí s tím, zda jeho děti hrají v AKA SKD; 
• V případě zájmu AKA SKD o hráče PK, bude moci daný hráč (po dohodě s rodiči), 

absolvovat po dobu určitou TP v AKA SKD; 
• V případě zájmu AKA SKD o oslovení hráčů PK, PK zkoušku (na dobu určitou, vše v rámci 

komunikačních pravidel) v AKA SKD umožňuje; zkouška V AKA SKD nikoho z hráčů PK 
nezavazuje, v případě zájmu třetích klubů o ně, že „musí“ odejít do AKA SKD (každý hráč 
a jeho rodiče mají volbu jít kamkoliv anebo nikam); 

• V případě zájmu třetích klubů o hráče PK, PK pružně informuje AKA SKD o této 
skutečnosti; 

• Tato forma spolupráce PK nezavazuje „poskytovat“ své hráče AKA SKD, jedná se o 
reciproční proces, založený na bázi dobrovolnosti a důvěry mezi oběma kluby; 

• HZO PK za Spolupráci s Partnerskými aktivně komunikuje na společné WhatsAppové 
skupině. 
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Memorandum bylo uzavřeno po vzájemném projednání a odsouhlasení dobrovolné účasti každého 
účastníka. Zúčastněné partnerské kluby souhlasí s podmínkami, obsahem a pravidly spolupráce, na 
důkaz čehož ̌připojují níže své́ podpisy.  
 
 
Svým podpisem, jako zástupce svého klubu, potvrzuji jeho podíl na Spolupráci partnerských 
klubů Českobudějovicka.   
 
 
 

1. Za SK Dynamo ČB  Rostislav Helštýn  …………………………………………….. 

2. Za TJ Malše Roudné  Boris Simič  …………………………………………….. 

3. Za SK Čtyři Dvory  Vít Slepička   …………………………………………….. 

4. Za TJ Sokol Dubné  Martin Kročák  …………………………………………….. 

5. Za TJ Slavoj Srubec  Petr Tomšů   ……………………………………………..  

6. Za TJ Mokré   Jiří Hrabánek   …………………………………………….. 

7. Za FK Protivín   Marek Hanus   ……………………………………………..  

8. Za Trhové Sviny   David Štoidl  …………………………………………….. 

9. Za FC Nové Hodějovice  Roman Šperňák  ……………………………………………..  

10. Za FK Olympie Týn n.V.  Lukáš Stoklasa  …………………………………………….. 

11. Za SK Ševětín   René Stoklasa   ……………………………………………..  

12. Za SK Slavia ČB   Ondřej Lacko  …………………………………………….. 

13. Za SK Rudolfov   Michal Nestával  ……………………………………………..  

14. Za TJ Sokol Lipí   Jaroslav Kočer  …………………………………………….. 

15. Za SKP ČB   Tomáš Moravec ……………………………………………..  

16. Za Sokol Křemže  Jakub Troup  …………………………………………….. 

17. Za FK Borovany   Zbyněk Huska   ……………………………………………..  

18. Za TJ Dolní Bukovsko  Vojtěch Koutský …………………………………………….. 

19. Lomnice nad Lužnicí  Miroslav Šachl  …………………………………………….. 

20. TJ Hluboká nad Vltavou  Stanislav Legdan …………………………………………….. 
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