
 

 

 

                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
       
 

kopat...      
                                     ...v silném týmu! 
 



 

Sport je jednou z nejdůležitějších aktivit - k nasazení motivuje rodiče a prarodiče, dětem a rodinám 

umožňuje aktivně trávit volný čas. 

Školní a volnočasové sportovní aktivity jsou v dnešní době pro mnoho dětí prvním kontaktem s jejich 

vlastním jednáním a rozhodováním, jde o první podněty vědomě se vypořádat s podaným výkonem   

a z vlastní vůle a za použití cílených kroků ho chtít zlepšit.    

Sport je v dnešní době jednou z mála mimoškolních činností, 

která v době počítačů a smartphonů dokáže přivést děti k 

zdravějšímu životnímu stylu, aktivnímu trávení volného 

času, zdravější stravě, pravidelnému pohybu a psychické i 

fyzické námaze. Později budou děti posuzovat a plánovat  

dlouhodobější aktivity s ohledem na vlastní výkony a zájmy, 

budou aktivně spoluutvářet a rozhodovat o své vlastní 

(sportovní) budoucnosti.  

Vědecké studie dokládají, že jsou sportovně aktivní  děti / mladiství všeobecně významně zvídavější a 

motivovanější a jsou více ochotni převzít odpovědnost jak za sebe, tak za ostatní.  

 

Děti a mládež zde rozvíjejí 

sociální cítění a učí se kriticky se 

vypořádat se svým vlastním 

mimoškolním výkonem, s 

výkonem celého týmu a se svou 

rolí uvnitř tohoto týmu. Učí se 

utvářet a natrénovat  taktické 

plány, umět se kriticky dotázat 

na svůj pokrok a realisticky ho 

odhadnout.         

Sportem orientovaná komunikace mezi dospívajícími a dospělými ve sportovním klubu se zpravidla 

vyvíjí podstatně jinak než ve škole či později v dalším vzdělávání. S dospělými se zde mohou potkat na 

stejné úrovni a považují svůj protějšek za rovnocenný v rámci přátelského, solidárního a 

angažovaného společenství.    

Sportovní klub pro děti a mládež proto určitým způsobem přejímá stále více 

odpovědnosti vůči svým malým a nejmenším, vůči rodičům a škole. 

   



 

V DFC proto budeme klást velký 

důraz na vhodné doprovodné 

vzdělávací akce, které se zabývají 

komunikací mezi dětmi a 

dorostenci, osobním časovým 

managementem, používáním 

sociálních sítí, anti-agresivními 

programy a prevencí užívání 

návykových látek.  

 

Škola a sportovní klub 

Založit a provozovat sportovní klub znamená pro jeho iniciátory spoustu práce. Vedle sportovní 

výchovy musí být odpovědnými osobami vyřešena finanční otázka a zvládnuta spousta organizačních, 

pedagogických a právních úkolů. Ale také sportovcům, rodičům a školám vzniknou časové a 

organizační výzvy, které lze zvládnout pouze v úzké spolupráci.  

 

Z tohoto důvodu vložil DFC do své struktury zvláštní důraz na úzkou spolupráci se školami a pozval je, 

aby se angažovaly v dozorčí radě klubu. Velmi nás těší, že všechny vzdělávací instituce toto pozvání 

přijaly.  

 
 

DĚKUJEME a   VÍTÁME :      

           
 

 

 

  

Motto:   Fotbal je pro náš vším....  

             ...ale škola má přednost ! 

 

 

 



 

„Deutscher Fußball - Club Prag“ – na tradici bohaté jméno zavazuje 

 

Jako vhodný rámec pro náš projekt pro děti tří německých škol v Praze jsme zvolili znovuoživení 

starého  „Deutscher Fußball Club Prag“ – Německého fotbalového klubu Praha.  

 

 

 

 

Již v letech 1896 až 1939 existoval v Praze 

fotbalový klub tohoto jména, ve kterém společně 

a velmi úspěšně hráli jak Židé, Protestanti, Katolíci 

a ateisté české, rakouské, maďarské a německé 

národnosti.  

Když nacistické Německo v roce 1938 okupovalo 

Československo, jeho členové raději klub sami 

rozpustili, než aby pokračovali bez svých 

sportovních kamarádů, kteří byli pronásledováni, 

zatčeni nebo nuceni odejít do exilu.  

Morální, sportovní a etické hodnoty, které 

členové DFC Prag ve velmi těžkých dobách 

praktikovali a lidi nejrůznějších vyznání a 

sociálního původu sportem sjednotili, jsou 

vzorem, jež se vyplatí následovat.   

 

Jsme názoru, že tyto hodnoty si 

zaslouží, aby byly přiblíženy, 

vysvětleny a zprostředkovány našim 

dětem.   

Chceme nadále odbourávat předsudky, rozvíjet 

toleranci a trpělivost, učit se akceptovat 

individuální rozdíly a tyto chápat jako prospěšné 

obohacení.    

 

DFC chce svou prací integrovat a dobrými sportovními výkony dokázat, že se v dorostových 

kategoriích může měřit na stejné úrovni vícenárodnostní, multikulturní tým hráčů různého vyznání 

s týmem převážně jednonárodnostním.  

 

Stojíme si za opravdovým přátelstvím a důvěrou mezi Čechy 
a Němci – zde v srdci Evropy – a chceme ukázat ctižádost, 
výkon, poctivost a upřímnost.  
 



 

Program integracePLUS 
Převážná část dětí a mládeže navštěvující jednu ze tří německých škol v Praze pochází ze sociálně 

stabilních a ekonomicky dobře situovaných rodin, vyrůstajících daleko od vážných starostí a 

problémů. Pro některé žáky bude setkávání se s vrstevníky ze sociálně slabších vrstev novou 

zkušeností, se kterou se v pozdějším životě budou potkávat stále častěji.   

 

Děti z tohoto okolí bývají nezřídka 

v mnoha ohledech motivovanější, 

ctižádostivější, ochotni k vyššímu výkonu 

a snaze se prosadit než jejich vrstevníci a 

budou tedy v rámci jednoho mužstva 

cennou výzvou pro všechny zúčastněné, 

kterou chceme komentovaně a 

kontrolovaně zvládnout.  

 

Péče o tradici, hodnoty a etiku  
Znovuzaložení Deutscher Fußball Club Prag a přenechání celoevropsky chráněné slovní a obrazové 

značky  pro klub vzniklo na základě soukromé iniciativy rodičů a přátel z Česka a Německa. Členství 

v DFC Prag je otevřeno každému, se teší na velký počet angažovaných členů, i když nepochází z okolí 

třech německých vzdělávacích zařízení. Je proto jen logické, že v následujících dvou letech chceme 

vybudovat výkonnostně silný oddíl pro dospělé (ženy a muži), i proto, abychom mohli dnešní mládeži 

nabídnout sportovní perspektivu v rámci DFC Prag i v budoucnu.  

 

 

Zvolená právní struktura DFC 

garantuje, že v případě vývoje, 

který není slučitelný se smyslem 

statutu klubu, mohou být práva 

užívání tradiční ochranné značky 

klubu odebrána. V takovém 

případě mohou členové klubu, 

kteří se chtějí dále ubírat jinou 

cestou, tak činit, ale ne pod 

jménem a znakem Deutscher 

Fußball Club Prag.  



 

 

Odpovídají za pedagogiku, sportovní hodnoty, toleranci, právo a tradici v DFC Prag: 

Zakládací členové DFC: 1.řada: Jitka Špetová (DSP), Monika Beuerle (DSP), Lukas Fehn, Thomas Peter Gröning, Tomáš Kraus (Židovská obec 

v Praze), Hana Nápravníková (Základní škola něm.-českého porozumění), 2.řada: Michael Fehn (Eon), Lothar Martin (Český rozhlas), 

Hendrik Taulin (Kan. velvyslanectví Berlín), Jan Kašpárek (ixperta), Peer Gröning (Komunální consult), Martin Holler (Giese & Partner), 

Thomas Oellermann (Friedrich-Ebert Stiftung) 

na fotu chybí: Zuzana Svobodová (Gymnázium Thomase Manna), Pavla Spiegelova (Nadace Terezy Maxové) 

 

Organizace klubu  

Pro demokratické a právně bezchybné fungování klubu zvolili zakládací členové následné rozdělení 

úkolů: 

 

Dozorčí rada   Představenstvo  

Beuerle, Monika Deutsche Schule Prag  Kašpárek, Jan 1. předseda ( sport) 

Gröning, Peer zakladatel  Holler, Martin 2. předseda (právo) 

Nápravníková, Hana Základní škola něm.-českého porozumění  Taulin, Hendrik 2. předseda (finance & marketing) 

Svobodová, Zuzana Gymnázium Thomase Manna  Fehn, Michael sociální odpovědnost 

   Oellermann, Thomas hodnoty & historie 

 



 

Financování 

 

                

 

Aby mohl sportovní klub plnit své poslání – efektivní práci s dětmi a mládeží – je pro něj každá pomoc 

důležitá, ale bez potřebných finančních prostředků nemůže klub své úkoly splnit.  K financování práce 

DFC Prag mají sloužit různé zdroje.  

 

Členské příspěvky 

Jsou to především aktivní členové, kteří svými měsíčními nebo ročními příspěvky zajišťují dobrý 

finanční základ pro podporu klubu. Tyto příspěvky tvoří základ financování klubu.  

 

DFC příspěvkový řád (dle usnesení členské schůze) 

 Jednorázové zápisné 

Aufnahmegebühr 

Roční členství 

členstvímitgliedschaft 

Teoretická výše měsíčního příspěvku 

prechnerische Monatsgebühr 

monatl. Kosten 

Děti do 14-ti let  2.700 Kč 6.000 Kč 

 

500 Kč 

Děti 14 - 18 let 3.500 Kč      9.000 Kč 750 Kč 

Neaktivní členové          - Kč 6.000 Kč 

 

500 Kč 

Sponzorské členství          od 2.700 Kč od 6.000 Kč 

 

500 Kč 

 

Akce, veřejné prostředky & sponzoring 

Osvědčeným prostředkem k doplnění příjmu klubu jsou akce jako turnaje, tomboly nebo benefice. 

Všeobecně platí, že jsou na tyto projekty a akce k dispozici také veřejné prostředky z pokladen FAČR, 

DFB či dotační a podpůrné prostředky Spolkové republiky Německo a Fondu Evropské unie. Jsou 

důležitým pilířem při plánování rozpočtu klubu. Člen představenstva pro finance je maximálně 

kvalifikován v této oblasti a je odpovědný za podávání příslušných žádostí, jejich správu, realizaci, 

podávání informací, podkladů a zpráv.   

 

Dalším způsobem, jak klubu zajistit finanční prostředky, je 

sponzoring. Děkujeme našim oběma sponzorům za jejich zájem a 

velkorysou podporu, díky které – doslova jako porodní asistentky – 

klubu umožnili jeho první krůčky....  

 

Děkujeme! 

 

  

 

 



 

Tréninkový, hrací a turnajový provoz 

Sportoviště 

V tuto chvíli ještě není otázka sportoviště / sportovišť definitivně uzavřena. Vzhledem k  výhodné 

poloze mezi Gymnáziem Thomase Manna a ZŠ německo-českého porozumění jednáme s FK Meteor 

Praha VIII, který disponuje třemi „velkými“ fotbalovými hřišti. S Meteorem se snažíme uzavřít 

dohodu, abychom mohli úplatně využívat jedno z jejich hřišť pro náš tréninkový a hrací provoz.  

 

 

 

 

 

Vzdálenost ke Gymnáziu Thomase Manna obnáší zhruba 350m, k Základní škole německo-českého 

porozumění 700m, vzdálenost vzdušnou čarou k Deutsche Schule Prag zhruba 12 km.  

 

Pro zajištění tréninkového a improvizovaného hracího provozu v zimních neturnajových měsících 

máme nabídku ze strany Deutsche Schule Prag k využití její perfektně vybavené a vytápěné 

multifunkční haly, která disponuje jak příkladným sociálním zázemím, tak komfortní diváckou 

tribunou.  

START 
04.10.2016 
15.00 

Předpokládá se, že na trávníku budou děti trénovat 

minimálně 1x týdně a společně v mužstvu, aby si osvojily 

určité herní tahy a taktické chování. Za tímto účelem 

zorganizujeme a nabídneme bezpečnou dopravu s dozorem  

formou vhodné autobusové  přepravy na trénink a zpět, 

jakmile budeme znát počty žáků v jednotlivých věkových 

kategoriích.       

 

 

 

 

GTM 

ZŠNČP 



 

Trénink, trenéři, cvičitelé 

 

K zajištění plynulého a kvalitního tréninkového provozu pro všechny věkové kategorie ze všech tří 

škol bude v první fázy angažován profesionální trenér (registrace u FAČR, licence C), který vypracuje v 

úzké spolupráci s vedením škol integrovaný tréninkový plán, ve kterém budou smysluplně sladěny 

jednotlivé tréninkové časy rozdělených tréninkových jednotek a cvičení ve školách se společnými 

tréninky na hřišti.  

 

 

Profesionální trenér je schopen se pohybovat dle potřeby mezi všemi třemi školami a časově  se 

přizpůsobit  za podpory 1 - 2 cvičitelů  jejich možnostem.  

 

 

trénink 

René 

Drtina 

 

Asistence 

Rudolf Vintr 

 

asistence 

Pavol Mlýnek 

 

Deutscher Fußball Club Prag bude usilovat o 

udělení licence od Fotbalové asociace ČR (FAČR), 

aby se mohl účastnit jako pražský klub regulérních 

turnajů a mistrovských zápasů. Do té doby se bude 

DFC v jednotlivých věkových kategoriích účastnit 

vybraných mezinárodních turnajů, naváže 

partnerství s domácími i zahraničními fotbalovými 

kluby a absolvuje velký počet přátelských utkání.  

  

   



 

 
 
 

Kontakty: 
Deutscher Fußball-Club Prag     
c/o Giese & Partner, advokáti 
Ovocný trh 8 
110 00 Praha 1   
 

 
 
  
 

Přihlášky 

DFC Prag 
Email : info@dfcprag.com 

Telefon trenér : + 420 776 354 511 
( René Drtina ) 

Vedoucí organizace: +420 726462942 
( Lothar Martin ) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@dfcprag.com


 

 
 

Vyplňuje pouze klub!                                               Členské číslo:  .............................. 

Žádost přijata  [   ] ano     

[   ] ne             Důvod : ................................................................................................................................................................. 

 

V Praze, dne ........................... za představenstvo:     ....................................       .....................................             

                                                                                                      1. předseda                            2.předseda 

  

Žádost o přijetí 
 

Příjmení :                             Jméno:                                       Datum narození: 

Rodné  číslo:       Bydliště:   

Telefon:                    Email: 

Tímto žádám o přijetí do DFC Deutscher Fußball-Club Prag.    
 

[   ]   Prohlašuji tímto, že mi nejsou známy žádné důvody, především zdravotní problémy, které by zásadně bránily mé účasti na tréninkovém a      

hracím provozu. 

[   ]  Musí být zohledněny následující zdravotní problémy [   ] všeobecně  [   ] přechodně:  
(nepovinný údaj) 

Roční příspěvky*  (zaškrtněte vhodnou možnost) 

*na základě usnesení zakládající členské schůze 

                    jednorázové zápisné        roční příspěvek 

 

[   ] dítě do 14 let        2.700 Kč               6.000 Kč 

[   ] dorostenec 14 – 18 let        3.500 Kč               9.000 Kč 

[   ] neaktivní člen                 - Kč               6.000 Kč 

[   ] Supporter Team (sponzorské členství)                           od 6.000 Kč                              od 6.000 Kč 

 

Svým podpisem prohlašuji, že jsem si přečetl stanovy klubu a že jim rozumím. Souhlasím s tím, aby mě ze strany DFC určení trenéři začlenili 

do jimi určené tréninkové skupiny dle jejich uvážení; z organizačních či výkonnostních důvodů mě mohou přeložit do jiné tréninkové 

skupiny. Program tréninků a zápasů určuje DFC. Po dobu členství v DFC musím dbát pokynů svého trenéra či cvičitele. Moje nepřítomnost 

na tréninku či zápase bude ze strany rodičů předem – pokud je to možné - písemně (omluvenka, e-mail, sms) omluvena. Souhlasím s tím, že 

mé osobní údaje z této žádosti a další data plynoucí z mého členství, budou ze strany DFC uložena a použita pro potřeby klubu a pro 

organizační účely vůči třetím osobám (obzvláště ve vztahu ke školám, FAČR apod.)  

 

Na členství v klubu neexistuje právní nárok, o vyhovění žádosti rozhoduje představenstvo DFC Deutscher Fußball-Club Prag. 

 

V případě dotazů, problémů či jiných žádostí, které se týkají členství v DFC se žadatelé kdykoliv mohou s důvěrou obrátit osobně či 

telefonicky na příslušného trenéra či e-mailem na jakéhokoliv člena představenstva.  

 

 

 

 
Místo, datum      Podpis žadatele: 

 

 

Podpis zákonného zástupce žadatele: 

(u dětí a mladistvích do 18 let kromě 

podpisu sportovce nutný podpis obou 

zákonných zástupců)  

 

 

 



 

 

 


