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USNESENÍ VOLEBNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE FC SLOVAN HAVLÍČKŮV BROD
ZE DNE 16.06.2021
Na základě přednesených zpráv, diskuzních příspěvků a předložených materiálů přijímají
členové FC Slovan Havlíčkův Brod toto usnesení.

Členská schůze:
1) Schvaluje a bere na vědomí:
a)
b)
c)
d)

Zprávu o o činnosti klubu za rok 2020
Zprávu o hospodaření FCS za rok 2020
Rozpočet FCS na rok 2021
Stanovení vizí a cílů pro volební období 2021 – 2024

2) Ukládá Radě spolku pro rok 2021:
a) Rozvoj, prezentace a zkvalitnění práce s mládeží v Havlíčkově Brodě. Rozvoj spolupráce
s dominantními kluby v rámci okresu Havlíčkův Brod
b) Rozvoj a stabilizaci (hráčský kádr, realizační tým) dospělé kopané v klubu za přispění
vlastních odchovanců dle stanoveného rozpočtu na rok 2021.
c) Nadále rozvíjet a zlepšovat vztahy s městem Havlíčkův Brod a ostatními orgány státní
správy, které jsou důležitým prvkem pro fungování klubu
d) Zaměřit se na práci se sponzory v regionu zejména pro podporu dospělé, ale
samozřejmě i mládežnické kopané.
e) Zkvalitnit marketing klubu vůči členům klubu, ale i široké veřejnosti.
f) Rozvíjet spolupráci s kluby v rámci mikroregionu Havlíčkův Brod
g) Rozvíjet a správně nastavovat spolupráci s dominantním klubem v regionu (FC Vysočina
Jihlava), ale i s kluby v rámci ČR, které o spolupráci s naším klubem mají zájem.
h) Správně nastavit spolupráci s regionální akademií FAČR pro talentované hráče ve věku
14-15 let
i) Pokračovat v práci na výstavbě tréninkových ploch v areálu Ledečská
j) Pokračovat v práci na výstavbě nástavby jižního křídla kabin
k) Hospodařit dle schváleného rozpočtu na rok 2021
l) Rozvíjet vztahy s TSHB ohledně správy areálu letního stadionu

Vše viz. zápis a usnesení z řádné členské schůze spolku
FC Slovan Havlíčkův Brod z.s. konané dne 16.06.2021
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Činnost fotbalového oddílu FC Slovan Havlíčkův Brod:

Fotbalový klub FC Slovan Havlíčkův Brod se zaměřuje na výchovu a rozvoj mládežnických hráčů ve 12
kategoriích, které klub provozuje. Zajišťuje také organizovanou sportovní aktivitu 3 seniorských týmů. Cílem
klubu je umožnit všem hráčům klubu účastnit se organizovaných soutěží FAČR a co nejlépe v těchto soutěžích
reprezentovat město Havlíčkův Brod. Dále se také podílí na všeobecném tělesném rozvoji mládeže v základní
škole ZŠ Sady.

Sportovní koncepce a filozofie oddílu FC Slovan Havlíčkův Brod:
Při pohledu do fotbalových tabulek si každý uvědomí, že FC Slovan je jediným reprezentantem okresu ve
vyšších soutěžích mládeže. Klub s více jak stoletou tradicí hraje nejvyšší soutěž přípravek i žáků. V dorostu se
povedlo navázat na úspěchy žákovské kopané a nově nastupuje i dorost ve třetí nejvyšší soutěži této
kategorie. Fotbalová „továrna“ v současné chvíli vychovává více jak 260 chlapců a dívek ve 12 týmech, o
které se stará přes 40 trenérů, což FC Slovan Havlíčkův Brod řadí mezi přední kluby kraje Vysočina.
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Prvním a základním kamenem práce s mládeží v našem klubu je nábor a první fotbalové krůčky malých
fotbalistů. Všem je jasné, že všechny děti u fotbalu nevydrží, ale je rozdíl, jestli jich skončí pět z deseti, pět
z dvaceti, či pět z třiceti. Naším cílem je nabrat co nejvíce malých fotbalistů a k jejich prvním krůčkům jim dát
ty nejlepší trenéry v klubu. Zde je rozdíl mezi Slovanem a jinými kluby či jinými sporty, pro které není nábor
na jednom sz prvních míst v hierarchii priorit klubu. Na práci v náborech plynule navazují čtyři ročníky
přípravek, ve kterých při zápasech řešíme zejména individuální výkony jednotlivců a ž na dalších místech jsou
týmové výkony a výsledky už v těchto kategoriích úplně postrádají svůj význam. Je-li někdo horší či lepší se
nerozhoduje v těchto kategoriích, ale až daleko později, naopak se pokoušíme dávat možnost těm horším
dohnat ty lepší stejným tréninkovým i zápasovým zatížením. V tréninku se pak společně s hráči snažíme
zvýšeným úsilím jejich vlastní nedostatky odstranit. Pod vedením trenérů s nejvyššími licencemi v okrese (A
UEFA a B UEFA) trénují přípravky třikrát týdně. Přípravky hrají nejvyšší možné a samozřejmě regionální
soutěže.
Od mladších žáků jsou hráči FCS ve Sportovním středisku mládeže (SpSM). Každý ročník se snažíme vhodně
doplňovat o nejtalentovanější hráče z celého okresu tak, aby jsme v nejvyšší žákovské soutěži na Moravě byli
konkurenceschopní. Toto se ovšem v poslední době stává čím dál více obtížnější a budeme tuto svou činnost
zdokonalit. Opět zde ovšem platí nadřazenost individuálního výkonu nad tím týmovým a výsledky jsou až
jedním z posledních ukazatelů dovedností daných hráčů. Všechny hráče, kteří do našeho klubu v tomto věku
přestupují, se snažíme adaptovat na prostředí v klubu a s jejich mateřskými kluby se snažíme domluvitz na
jejich působení u nás za přijatelných podmínek pro všechny tři strany, kdy nejvyšší prioritu má spokojenost
daného hráče. Naším cílem v těchto kategoriích je hráče dovybavit zejména po technické stránce, rozvíjet
obratnost, raychlost, koordinaci a doplňkovými sporty (náplň SpSM) zabránit počátkům svalové nerovnováhy
samozřejmě v rámci SpSM centra se hráče snažíme vytvářet i po lidské stránce, tak aby byli kvalitně
připraveni i do mimofotbalového prostředí. Mladší žáci trénují čtyřikrát týdně a vedou je trenéři s UEFA A a
UEFA B - licencemi.
Při přechodu do starších žáků se v rámci SpSM centra snžíme úzce spolupracovat s regionální akademií
FAČR, která je umístěna v Jihlavě. Nejtlentovanější hráči odchází pod křídla RAF, kde se o ně starají
profesionální trenéři fotbalové asociace. Ale i v této chvíli se u nás snažíme neubírat na kvalitě tréninku
daných kategorií. Snažíme se, aby každý ročník disponoval kádrem (16+2) hráčů, což je někdy opravdu velmi
náročné, jelikož v tomto krizovém věku končí s fotbalovou činností největší procento hráčů. V této kategorii
se ročníky snažíme doplňovat opět kvalitním skaoutingem v rámci okresu Havlíčkův Brod. Oba ročníky
starších žáků trénují výhradně trenéři s UEFA A a UEFA B licencemi. Všechny žákovské ročníky hrají své
soutěže na Moravě, a to v 1.žákovské lize SpSM nebo v divizní soutěži SpSM.
Na konci starších žáků opět dochází k uvolnění některých nejtalentovanějších hráčů do spolupracujících
ligových klubů. Jendoznačně nejvíce hráčů odchází do FKM v rámci klubu FC Vysočina Jihlava. V poslední
době se ale rozjela spolupráce i s jinými kluby v republice (SK Slavia Praha, FK Jablonec nad Nisou, FK
Pardubice, FK Dukla Praha). Tímto se těmto hráčům snažíme dát co nejlepší možnost pro jejich další růst. Do
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těchto klubů hráče uvolňujeme po vzájemné dohodě všech tří stran a zdarma. Další podmínky přestupu jsou
domlouvány individuálně. Naší snahou je hráče i nadále co nejvíce propojit s klubem FCS, tak aby se hráči
v jakékoli živostní etapě měli chuť vrátit do našeho klubu.
Starší (U19) i mladší (U17) dorost hraje třetí nejvyšší moravskou soutěž – Moravskoslezskou dorosteneckou
divizi. Cílem dorosteneckých týmů je kvalitní příprava hráčů pro přechod do mužského fotbal. Každoročně se
snažíme do našich mužských týmu posunout co nejvíce našich dorosteneckých odchovanců.
Velký důraz při výchově hráčů klademe na celkovou připravenost, neboť pouze třetina složitého rozvoje
mladého fotbalisty se odehrává na hřišti. Studijní úspěchy, stejně jako jakékoliv kázeňské problémy jsou
sledovány klubovým trenéry a poté následně řešeny ve spolupráci s rodiči a školou kam daný jedinec
dochází. Úspěchy i problémy jsou po zásluze odměňovány. Přeměna talentu ve výborného hráče je
komplikovaný výchovně-tréninkový proces. Podstatnou roli hraje zázemí v rodině a optimální spolupráce
rodičů, trenérů, učitelů ve škole a všech ostatních, kteří hráče přímo i nepřímo ovlivňují. Ne náhodou je
každoročně mezi nejlepšími žáky svých škol několik členů působících v našem klubu. Důslednost, pečlivost a
trpělivost ve škole i na hřišti spolu s přiměřenou skromností jsou vlastnosti, na kterých se v našem klubu
snažíme stavět.

Vedení oddílu FC Slovan Havlíčkův Brod k 31.12.2020:
Nejužší vedení fotbalového oddílu tvoří sedmičlenná rada spolku. Úkolem rady spolku je zajištění běžného
bezproblémového chodu oddílu, a to jak z hlediska organizačního a sportovního, tak i z hlediska financování
klubu:
Pavel Mazánek – předseda spolku (statutární zástupce)
Radek Kolář – místopředseda spolku (statutární zástupce)
Josef Fikar – člen rady spolku
František Souček – člen rady spolku
Vlastimil Dohnal – člen rady spolku
Josef Soural – člen rady spolku
Milan Meloun – člen rady spolku
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Ekonomika oddílu FC Slovan Havlíčkův Brod za rok 2020:
Prioritou oddílu je dlouhodobé vyrovnané, nejlépe přebytkové hospodaření klubu FC Slovan Havlíčkův Brod.
V roce 2020 klub hospodařil s přebytkovým rozpočtem.

Peníze byly v roce 2020 vynaloženy v tomto rozložení:
-

Doprava
Odměny trenérů
Služby
Umoření půjček z dřívějších dob
Provozní výdaje
Odměny hráčů a realizačních týmů mužů
Odměny rozhodčí (přípravná utkání)
Materiálové vybavené
Nájemné (tělocvičny, hrací plochy)
Pitný režim
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Příjmy klubu se v roce 2020 skládali zejména z níže uvedených kapitol:
-

Dotace město Havlíčkův Brod
Dotace MŠMT
Dotaece FAČR
Dotace ČUS
Členské příspěvky
Sponzorské dary firem a fyzických osob
Prodej a hostování hráčů
Ostatní příjmy
Vstupné

Do podrobného přehledu za celé uplynulé období je možné nahlédnout u
předsedy klubu pana Pavla Mazánka
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Přehled týmů oddílu FC Slovan Havlíčkův Brod:
1.

Fotbalová nábory – naši nejmenší, kteří trénují 2x týdně a věnuje se jim tým 3 trenérů

2.

Fotbalové školička – naše před přípravka, která trénuje 2x týdně a věnují se jí 3 trenéři

3.

Mladší přípravka U8 – osmiletí kluci, kteří již hrají okresní soutěž a věnují se jim 3 trenéři 3x týdně

4.

Mladší přípravka U9 – devítiletí kluci, hrající krajskou nejvyšší soutěž. Trénuji 3x týdně pod vedením
3 trenérů

5.

Starší přípravka U10 – desetiletí kluci hrající okresní soutěž, kteří trénují 3x týdně se třemi trenéry

6.

Starší přípravka U11 – jedenáctiletí hráči, hrající krajskou nejvyšší soutěž. Trénují 3x týdně pod
vedením čtyř trenérů

7.

Mladší žáci U12 – první ročník SpSM centra. Hráči trénují 4x týdně pod vedením licencovaných
trenérů a hrají nejvyšší moravskou soutěž

8.

Mladší žáci U13- druhý ročník SpSM centra. Hráči trénují 4x týdně pod vedením licencovaných
trenérů a hrají nejvyšší moravskou soutěž.

9.

Starší žáci U14 – třetí ročník SpSM centra, kde hráči trénují již 5x týdně + regenerační trénink
v bazénu a věnují se jim dva licencovaní trenéři. Hráči hrají ligu SpSM skupiny JIH.

10. Starší žáci U15 – čtvrtý a poslední ročník SpSM centra, kde hráči trénují již 5x týdně + regenerační
trénink v bazénu a věnují se jim dva licencovaní trenéři. Hráči hrají ligu SpSM skupiny JIH.
11. Mladší dorost U17 – od této chvíle jsou již hráči připravováni na mužský fotbal. Trénují 4x týdně a
věnují se jim 2 licencovaní trenéři. Hrají druhou nejvyšší soutěž na Moravě
12. Starší dorost U19 – zde již jsou hráči pod výsledkovým tlakem a jsou již postupně zapracováváni do
mužských týmu FC Slovan Havlíčkův Brod. Trénují 4x týdně a věnují se jim 2 licencovaní trenéři. Hrají
druhou nejvyšší soutěž na Moravě
13. C tým – zde nastupují naši trenéři a matadoři našeho klubu, kteří se fotbalem baví a nyní jsou již
třetím mužským týmem. „C“ tým nastupuje v „B“třídní krajské soutěži.
14. Juniorský tým „B“ tým – tento působí jako mezi schod, mezi přechodem z dorostu do mužského
fotbalu, hrají zde hráči, kteří opustí dorostenecký věk a bohužel ještě zatím nemají na to hrát za A
tým. Také zde nastupují naši odchovanci, kteří kvůli pracovním nebo studijním povinnostem nejsou
schopni kvalitně přes týden trénovat a tak bohužel mají do A týmu cestu složitější. Také zde hrají
hráči , kteří nejsou až tak vytížení v A týmu. Tým hraje v 1. A třídě kraje Vysočina a trénuje 3x týdně.
15. A tým – je posledním článkem řetězu klubu FC Slovan Havlíčkův Brod. Nastupuje v divizi skupiny D a
měly by v něm najít uplatnění naši nejlepší odchovanci. Tento mužský tým nyní trénuje 4x týdně
pod vedením licencovaných trenérů. V minulém roce náš A tým prošel obměnou. Cílem klubu je
postavit kvalitní a konkurence schopný tým, který bude mít základ z vlastních odchovanců, ale bude
i vhodně doplněn hráči, kteří těmto našim odchovancům pomohou dále sportovně růst. Toto vše,
ale musí být v návaznosti na zvolenou koncepci klubu a mužských kategorií.
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Co se v roce 2020 stalo:
1. V rámci klubu došlo k založení trenérské rady, která má na starosti celkvou sportovní
koncepci celého klubu od mládže ažb po mužské týmy.
2. Došlo ke jmenování šéftrenérů jednotlivých kategorí (ml. přípravky, st. přípravky, ml. žáci, st.
žáci, dorost, muži, brankáři), kteří mají na starosti chod těchto kategorií
3. Došlo ke stabilizaci A týmu mužů, který se během roku stal týmem, který okupuje přední
příčky divizní tabulky.
4. Juniorský tým se i s velmi mladým kádrem dobře etabloval v 1. A třídě a tak jak bylo
zamýšleno se velmi výrazně podílel na výchově a rozvoji talentovaných maldých hráčů, kteří
zatím svou výkonností nedosáhli do A týmu.
5. Došlo ke stabilizaci trenérů u mládeže, kde nyní máme stabilně obsazené trenéry od U8 do
U19.
6. I přes velmi specifické COVIDOVÉ období se podařilo vedení klubu zabezpečit chod klubu bez
vážných technických a ekonomických problémů
7. To samé platí i o tréninkovém procesu, kde převážná většina trenérů, i v této těžké
COVIDOV0 době našla cesty jak rozvíjet sportovní potenciál svých svěřenců, za což jim patří
obrovský dík
8. Podařilo se dále rozvíjet dohody s týmy z blízkého okolí ( Okrouhlice, Veselý Žďár, Pohled)
ohledně spolupráce s mládeží nebo možností využít jejich ploch k tréninkům našich týmů
9. Vedení klubu začalo intenzivně ve spolupráci s MUHB pracovat na dvou stavebních
projektech. Jejich financování bude následným způsobem 70% NSA (stát), 30% FCS (vlastní)
a) Výstavba jižního křídla kabin
- Nyní se zpacovává projektová dokumentace a veškšrá povolení na stavební povolení. Bohužel
nám nyní rychlost výstavby nabouralo rozhodnutí NSA, které v rámci interní situace až do
odvolaní zastavilo přijímaní veškerých žádostí o dotaci. Termín realizace bude záviset na
vypsání dalších dotačních titulů. Bohužel přesný termín otevření se nyní nedá přesně určit.
b) Výstavba tréninkového centra na ulici Ledečská
- Zde vedení FCS vede intenzivní jednání se všemi zainteresovanými stranami (MUHB, OSS, TJ
Jiskra, Ochrana přírody, Povodí Vltavy). Již bylo vybráno umístění hřišt, kde by v rámci
domluvených kompromisů mělo vzniknout plnohodnotné travnaté hřiště a poloviční hřiště
s umělohmotným povrchem, které bude chtít vedení FCS zastřešit. V areálu také vznikne
zázemí pro tými od kategorie U8 až po kategorii U15, které by prymárně toto tréninkové
centrum měly využívat. V tuto chvíli je největším nepřítelem výstavby stanovisko ochránců
přírody, kde tréninkové centrum v rozsahu cca. 2000m2 zasahuje do ochranné zóny. Nyní
jsou vedena jednání se zástupci ochrany přírody, tak aby výstavbě umožnili vyjímku. Termín
realizace bude záviset na vypsání dalších dotačních titulů. Bohužel přesný termín otevření se
nyní nedá přesně určit.
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Plány a vize pro období 2021 – 2024:
1. Sportovní cíle
- A tým postup MSFL (3. liga)
- Dorost zastabilizovat a připravit týmy, tak aby se do 5ti let
mohli rvát o postup do 1. ligy dorostu
- Týmy žáků mají za úkol do konce určeného období zapracovat
na
celkovém
zlepšení
a
státse
tak
herně
konkurenceschopnými v jimi hraných soutěžích
- Přípravkové týmy mají za úkol výchovu hráčů pro velmi
náročné žákovské soutěže. S tímto je spojený skauting hráčů
již do kategorií U10 a U11, tak abychom nejpozději v dorazové
přípravce měli ty co možná nejlepší hráče okresu Havlíčkův
Brod.
2. Infrastruktura
- Výstavba tréninkového centra
- Rekonstrukce jižního křídla kabin
- Rekonstriukce tribuny u travnaté plochy
3. Personální stabilita
- Zejména personální stabilita ve vedení klubu a rozdělení
kompetencí jednotlivých členů rady spolku
- Personální stabilita trenérů od kategorie U12 – U19
- Personálně doobsadit trenéry do kategori mužů zejména
trenéři k juniorskému týmu a trenéra brankařů
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Poděkování členů FC Slovan Havlíčkův Brod:
Děkujeme našemu hlavnímu partnerovi městu Havlíčkův Brod a všem ostatním sponzorům
a dárcům za podporu v uplynulém roce 2020

Také bychom chtěli velmi moc poděkovat rodičům, trenérům a hráčů za jejich podporu a
trpělivost v roce 2020.

V neposlední řadě děkujeme našim fanouškům, kteří náš oddíl podporují.

…………………………………………………………………………….
podepsal
Pavel Mazánek
PŘEDSEDA ODDÍLU FC SLOVAN HAVLÍČKŮV BROD z.s.
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