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Středisko se Žďáru vyplácí
Již přes půl roku funguje ve
městě pod Zelenou horou
fotbalové středisko pro
mládež.

TOMÁŠ POHANKA

Žďár nad Sázavou – Byl to
velký úspěch, kterého fotba-
lový klub ve Žďáře nad Sáza-
vou loni v létě dosáhl. Od le-
tošního ročníkumá totiž oddíl
přidělené Sportovní středisko
mládeže (SpSM).
„Již desítky let se v klubu

mluvilo omožnosti získání
sportovního střediskamláde-
že. V posledních pěti letech,
hlavně díky náborovým ak-
cím, se zde vytvořily velmi
silné počty hráčů, se kterými
můžeme pracovat. Na získání
licence se podílelo několik lidí
z vedení klubu, ale vlastně i
všichni trenéři, kteří zde vý-
borně pracují s mládeží,“ vy-
světluje sekretář mládeže a
SpSM Petr Procházka.

NELEHKÁ CESTAK LICENCI
Pro to, aby oddíl mohl slavit
přidělení licence, však bylo
nutné vykonat obrovský kus
práce.
„Udělení licence předchází

plnění věcí jak po sportovní
stránce, tak i po stránce záze-
mí klubu. K tomu námnahrá-
la také výstavba nových kabin
promládež, která byměla být
již brzy dokončena. Navíc
musíme splňovatmnoho dal-
ších bodů, např. hřiště s umě-
lým povrchem, travnatá tré-
ninková hřiště, zajištění tělo-
cvičen,“ popisuje Procházka.
Hlavní přínos SpSM v býva-

lém okresnímměstě není
pouze pro klub FC Žďas, ale v
podstatě pro celý region.
„Vždyť nejbližší sportovní

střediska jsou v Jihlavě, Tře-
bíči a Havlíčkově Brodě. Díky
sportovnímu středisku dává-
memožnost se klukům a hol-
kám z našeho regionu kvalit-
ně fotbalově rozvíjet pod ve-
dením zkušených trenérů,
kteří mají licence UEFA A či B.
Navíc mohou hrát velké

množství kvalitních zápasů v
nejvyšších žákovských soutě-
žích,“ říká šéftrenérmládeže a
SpSM ve Žďáře Josef Chmelík a
dodává. „Moc bychom si přáli
spolupracovat s co největším
počtem klubů z regionu. Vždyť
vMSFL a divizi dospělých
startuje pravidelně cca pět
okresníchmužstev. V doros-
tenecké divizi však už hrají jen
dva zástupci okresu a v žácích
do letošního ročníku nezasáhl
nikdo. To se zákonitěmusí v
budoucnu projevit. Pokud
nezačneme kvalitně pracovat
s mládeží a neumožníme jim
hrát vyšší soutěže, budou
musetmužstva kvalitní hráče
kupovat.“
Od letošní sezony tak oba

týmymladších žáků FC Žďas
hrají v kategorii U12 a U13 žá-
kovskou ligu. Týmy starších
žáků U14 a U15 pak působí v
žákovské divizi.
Celkymladších žáků si na

podzimmezi republikovou
elitou počínaly velice nadějně
a sedmé, resp. desátémísto
jsou výborným úspěchem.
Naproti tomu starší žáci se

pohybují na chvostu svých
podzimních tabulek.
„Právě tyto dvě kategorie

doplácejí na pozdní přechod z
krajského přeboru. Kvalita
utkání v divizi je prostě ne-
srovnatelně vyšší. Každý zápas
je pro kluky obrovskou školou,
ale i velkým vkladem do bu-
doucnosti. Právě sportovní
stránka je největším plusem
získání SpSM. Samozřejmě ani
nám se nevyhnuly porodní
bolesti, vše je pro nás nové, na
což si musíme zvykat. Více
mužstev znamená potřebu
vyššího počtu trenérů, tím i
větší zatížení na tréninkových
plochách. V soutěžích se hraje
s odlišnými pravidly, v nepo-
slední řadě je větší zátěž na
dopravu,“ říká šéftrenér žďár-
skémládeže.

JAKÝ JE DALŠÍ VÝHLED?
Logicky se tedy nabízí otázka,
zda je v siláchměsta velikosti
Žďáru, respektive celého regi-
onu, udržet kvalitativně, ale i
kvantitativně SpSM v dlou-
hodobém horizontu?
„Pokud se nám nepodaří

dostat na stejnou loď i ostatní
oddíly z regionu, bude to velký
problém. Náš názor je, že
sportovní středisko do tohoto
regionu patří. Naším cílem
není přetahovat velkémnož-
ství hráčů zmenších klubů, a
tím jim likvidovat jejichmlá-
dež, ale rozvoj a fotbalový růst
těch talentovaných. A to, že
jich v tomto regionu vyrůstá
dostatek, svědčí mimo jiné i
fakt, že okresní výběry U12 již
několik let pravidelně postu-
pují domoravského či repub-
likového finále. V loňském
roce dokonce tato kategorie
vybojovala titul mistra re-
publiky. Je jen na nás, trené-
rech a funkcionářích všech
oddílů, zda dáme těmto klu-
kům šanci se dál rozvíjet. Jak
již bylo zmíněno, největší
profit byměl ze SpSMmít, v
horizontu několika let, fotbal
dospělých, nejen ve Žďáře nad
Sázavou, ale v celém žďárském
okrese. Je jasné, že hráči, kteří
dostanoumožnost trénovat
čtyřikrát týdně pod vedením
kvalitních trenérů amají
možnost týden co týden hrát
náročná utkání se špičkovými
týmy, mají větší šanci se pro-
sadit ve vyšších dospělých
soutěžích. Samozřejmě ne
každému se to povede. Záleží
především na hráči samot-
ném, jeho přístupu a cílevě-
domosti,“ nechal se slyšet Jo-
sef Chmelík.
„V současné době jemoc

složitou prací hledat trenéry.
Obětovat spoustu volného
času trénování je opravdu ve-
lice náročné. V posledních pěti
letech jsme v klubu hodně
pracovali s trenérským vzdě-
láním, což se nám také začíná
vracet. V této doběmáme od
kategorie školičky až po starší
dorost 20 licencovanýchmlá-
dežnických trenérů, což je
myslím výborné číslo. Proto
bych chtěl všem trenérům, ale
i městu Žďár za vybudování
nového zázemí promládež,
moc poděkovat,“ ocenil na
závěr sekretář mládeže Petr
Procházka.

PŘÍSLIB DOBUDOUCNA. Ve fotbalovém Žďáře nad Sázavou by díky
Sportovnímu střediskumládežeměli za pár let sklízet sladké plody z
koncepční práce s omladinou. Foto: FC Žďas Žďár n. S.


