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Partnerské kluby  
 

1. SK Dynamo České Budějovice, akademie 
2. SK Rudolfov 
3. TJ Sokol Lipí 

4. FC Nové Hodějovice 
5. SK Čtyři Dvory 

6. TJ Slavoj Srubec 
7. SKP České Budějovice 

8. TJ Mokré 
9. Sokol Křemže kopaná 

10.  TJ Sokol Dubné 
11.  TJ Spartak Trhové Sviny 

12.  FK Protivín 
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SPOLUPRÁCE SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE S PARTNERSKÝMI KLUBY (PK) 
 
 

1. 
Záměr, smysl spolupráce 

 
 
 

• Smyslem partnerství, je přínos pro obě strany. 
 
 
 
 
Podmínky spolupráce: 
> Ztotožnění se se záměrem spolupráce – „kopu za spolupráci“ 
> Dodržování společně nastavených pravidel 
> Iniciativa, aktivita a součinnost obou stran 
> Vzájemná důvěra a respekt 
> Za každý klub spolupráci koordinuje Hlavní zodpovědná osoba 

 
Hlavní zodpovědné osoby (dále jen HZO) 
> HZO – zodpovídají za koordinaci, chod, organizaci, komunikaci mezi kluby 
> HZO PK jsou v pravidelném kontaktu  

 
!Pro AKA spolupráce není podmíněna tím, že si „na oplátku bere“ hráče! 

 
 
 
 

2. 
Cíle spolupráce 

 
• Vytvořit oboustranně výhodný proces, z něhož těží obě strany. 
• Zvyšovat úrovně tréninkových procesů a know-how trenérů a tím: 
Þ podporovat zájem dětí o fotbal 
Þ zvyšovat sportovní úroveň dětí 
Þ vytvářet podmínky pro růst počtu dětí v klubu 

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

s dětmi v regionu pracují 
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3. 
Přínosy spolupráce 

 
• Vzdělanost trenérů 
• Rostoucí nejen sportovní úroveň dětí 
• Zvýšený zájem dětí o fotbal v menším klubu 
• V případě růstu počtu spolupracujících klubů postupný růst kvality práce s dětmi 

v regionu 
• Komunikace mezi sebou bez napětí, obav z „kradení“ dětí, otevřená, pozitivní 

spolupráce 
• Možné příchody nejšikovnějších dětí do Dynama (díky formě spolupráce nejsou 

vnímány jako nutné zlo, ale logický důsledek a nejedná se o žádnou podmínku) 
 

 

4. 
Oblasti spolupráce - obsah spolupráce mezi kluby 

 
2 roviny spolupráce 

1. společná setkání, semináře, školení pro všechny  
2. na základě individuálních potřeb a domluv   

 
• „Ukázkové“ TJ v PK s trenéry AKA - možnost pro všechny kategorie mládeže 
• Trenéři PK mají možnost (i pravidelné) účasti na TJ v AKA; postupně možnost 

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

se zapojit do TP v PK u dané kategorie 
• Možnost pro kohokoliv z hráčů PK (po domluvě trenérů) zúčastnit se TJ v AKA 

(odměna, motivace pro hráče PK) 
• Možnost pro trenéry PK účasti na vzdělávání trenérů AKA; přímo s trenéry AKA 

v rámci harmonogramu vzdělávání trenérů AKA 
• Možnost pro rodiče dětí PK účastnit se seminářů pro trenéry a rodiče 
• V případě zájmu (HZO) společný trénink DČB a PK v dané kategorii 
• Možnost ukázkových tréninků pro brankáře 
• Možnost ukázkových tréninků na domluvené zaměření (průpravné hry, kondice, …) 
• Možnost vzájemného sdílení materiálů určených pro rozvoj dětí (technika, kondice, 

regenerace, …) 
• Možnost pro trenéry PK se moci účastnit pátečních individuálních tréninků 

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

spolupráci s AKA nebo mezi sebou na základě společné iniciativy 
• Pořádání turnajů, Trianglů, mezi PK v přátelské, pozitivní atmosféře  
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5. 
Role AKA DČB 

 
• Pro AKA spolupráce není podmíněna tím, že si „na oplátku bere“ hráče! 
• AKA poskytuje v rámci výše uvedených bodů spolupráce své know-how trenérům 

PK 
• V případě iniciativy ze strany PK i další know-how (př: organizace TP, spolupráce 

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

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

informovat a diskutovat s trenéry PK o kontaktu s rodiči, popř. zapojení, 
zapojování hráčů PK do aktivit AKA; vždy jsou informovány HZO 

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

• HZO AKA za Spolupráci mezi kluby aktivně komunikuje na společné WhatsAppové 
skupině. 

 
 
 

6. 
Role PK 

 
• Tato forma spolupráce sleduje, aby hráčům přípravek PK, v případě zájmu o ně, 

bylo PK umožněno zkoušky v AKA se zúčastnit; zároveň to nikoho z hráčů PK 
nezavazuje, v případě zájmu třetích klubů o ně, že „musí“ jít do AKA (každý hráč a 
jeho rodiče mají volbu jít kamkoliv anebo nikam) 

• V případě zájmu AKA o hráče PK, bude moci daný hráč (po dohodě s rodiči), 
absolvovat po dobu určitou TP v AKA 

• Každá HZO PK za Spolupráci mezi kluby aktivně komunikuje na společné 
WhatsAppové skupině 

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

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