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STRUKTURA MLÁDEŽNICKÝCH CELKŮ

Celkem 16 týmů, členská základna: přes 300 členů
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Krajský přebor mužů U23

Česká divize dorostu U19 + U17 
Krajský přebor U18 
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 Krajské soutěže

Zdokonalovací zóna
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Celorepublikové turnaje

Zóna základních kamenů
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Ústecká sportovní,  z.s.

Všeobecně rozvojová zóna (VR)
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VR3
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Následuje možný 
přesun pod FK Ústí nad 

Labem – mládež, z.s.
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PRAVIDLA PRO PŘECHOD 

 
 
 
 
 
 
 

 Seznámení s kodexy rodiče a hráče 

 Včasný nástup hráče do přípravných období (léto, zima) 

 Pravidelná docházka na tréninky a na zápasy, ke kterým je hráč 

nominován 

 Respektování rozhodnutí trenérů a vedení klubu 

 Vzájemná spolupráce s trenéry na výchově hráče, syna, člověka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HRÁČ 

 

RODIČ 

… TRENÉR 

UČITEL 

Ústecká sportovní, z.s. FK Ústí nad Labem – mládež, z.s. 



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Spoluúčast na financování klubu
Rodič se podílí na financování klubu platbou členských příspěvků. Standardní výše 
příspěvků činí 700 Kč / měsíc v kategorii žáků a dorostů , 500 Kč / měsíc v kategorii 
přípravek a 300 Kč / měsíc ve fotbalové školičce. V případě dojíždění z jiného 
okresu či zaregistrování sourozence je platba po schválení žádosti ponížena. 

Materiální vybavení
Klub zajišťuje: dresy, tréninkové pomůcky, tréninkové plochy
Rodič zajištuje: příspěvek na jednotné tréninkové a vycházkové oblečení, 
tréninkovou a zápasovou obuv

Oficiální dodavatel sportovního vybavení: JOMA

Doprava na utkání, turnaje
(Autobusová doprava Tomáš Višňák)
U5 – U7 – doprava výhradně v režii rodičů
U8 – U11 – doprava v režii rodičů, v určitých případech 
zajištěna autobusová doprava na utkání klubem
U12 – U19 – klubem zajištěna autobusová doprava na 
utkání a turnaje, ve výjimečných případech doprava 
s výpomocí rodičů

Pojištění hráče

Hráči jsou pojištěni v rámci FAČR, klubem je doporučeno soukromé připojištění 
(úrazové pojištění).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK TOHO DOCÍLIT? 

VZÁJEMNOU KOMUNIKACÍ A RESPEKTEM 

 

 

 
 Jednou za 1/4 roku pravidelné schůzky s realizačním týmem a 

šéftrenérem úseku 

 Informace k tréninkovému procesu, principům výchovy v zápasech 

 Vzdělávání napříč klubem – přednášky o stravování, regeneraci, zdraví 
hráče a prezentaci hry 

 Pravidelné pohovory s jednotlivci / celým týmem 

 

 
 
 
 
 
 

ZÁKLAD ÚSPĚCHU = SPOLUPRÁCE

1. rodina

2. škola

3. fotbal

RODIČ HRÁČ TRENÉR 



 

 

SPORTOVNÍ TŘÍDY V RÁMCI SPSM 
ZŠ RABASOVA 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Důraz na prospěch hráče / žáka 

Ranní tréninky v rámci výuky 

Důraz na zdravý životní styl 

Svačiny od klubu po hodině tělesné výchovy 

Regenerace / plavání 

 

3 hodiny tělesné 

výchovy navíc 

Kontrola prospěchu 
a kázně žáků – 
našich hráčů 

Vzdělání 

Výchova 

Fotbal 



 

 

Nabídka SŠ a VŠ studia 
- spolupracujeme se školami: 

 
Střední školy  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala 

Gymnázium Jateční  
 

SOŠ obchodu a služeb 
 

www.gym-ul.cz 

www.gymjat.cz 

www.obchodniskola.cz 

SPŠ Resslova 
 

OA Pařížská 

VOŠ zdravotnická 

TRIVIS – SŠ veřejnoprávní 

Severočeská střední škola 

SŠ stavební a technická 

www.spsul.cz 

www.oaulpar.cz 

www.szvzs.cz 

www.trivisusti.cz 

www.severoceska.cz 

www.stsul.cz 



 

 

Nabídka SŠ a VŠ studia 
- spolupracujeme se školami: 

 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 

 

 

 

Obor:  

- Bakalářské studium Tělesná výchova a sport (3 roky) 

- Navazující magisterské studium Sport a zdraví (2 roky) 

Tyto obory je možné studovat prezenční i kombinovanou formou. 

Uplatnění: 

- Organizátor volnočasových aktivit v různých organizacích a sportovních 

klubech 

- Administrativní úředník v oblasti sportu a sportovních dotací 

- Učitel na 2. stupni základních škol a středních školách, plnohodnotně po 

absolvování kurzu pedagogického minima, které trvá 18 měsíců 

Absolvent získá během studia také tyto znalosti: 

- Pedagogické a psychologické základy pro práci s dětmi 

- Praktické i teoretické znalosti míčových her, atletiky, gymnastiky či 

plavání 

- Znalosti v oblasti trenéra fotbalu, student má možnost získání v rámci 

studia trenérské C licence a UEFA Grassroots C licence 

- Získání licencí rozhodčí fotbalu či futsalu 

- Znalosti v oblasti kondiční přípravy 

- Kurz instruktorství lyžování a kanoistiky 

- Znalosti v oblasti regenerace (masáže či tejpování) a zdravého životního 

stylu 

 

www.ujep.cz 



 

 

KÁDR

A tým

RFAÚK

POSUNYUKONČENÍ

SGD

KVALITA / KVANTITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-30 HRÁČŮ U12 U11 

20 a víc HRÁČŮ U16 U15 

KVALITA A tým 



 

 

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SN-CZ        

Projekt Ve čtyřech jsme silní! / Viererkette – gemeinsam stark! má 

za svůj hlavní cíl pořádání společných fotbalových utkání, 

turnajů, soustředění, školení a dalších společných 

interkultuních aktivit pro děti ve věku 6 až 18 let na české i 

německé straně. Tento projekt se snaží navázat 

dlouhodobou spolupráci fotbalových klubů SG Dynamo 

Dresden, FK Ústí nad Labem, SC Borea Dresden a SK 

Roudnice nad Labem. Naši fotbalisté mají možnost díky 

propojení těchto klubů získat cenné zkušenosti a porovnat své 

fotbalové dovednosti s hráči německých klubů. V neposlední 

řadě si hráči při těchto společných aktivitách prohlubují 

znalosti cizích jazyků. Projekt je financován z prostředků Evropské unie z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj.    

 

Od kategorie U14 dochází k zapojování nejtalentovanějších hráčů FK Ústí nad Labem do 

tréninkového procesu SG Dynamo Dresden. Hráči mají možnost absolvovat 2-3 tréninkové 

jednotky měsíčně, na tyto tréninky zajišťuje náš klub dopravu. Od kategorie U16 je možný 

přestup hráčů, které si německý klub vybere a hráči se tak stávají plnohodnotnými členy 

drážďanské akademie. Náš klub zajišťuje těmto hráčům i nadále výuku německého jazyka 

pod vedením zkušených lektorek. Touto cestou si v minulosti prošli také hráči našeho 

současného A mužstva, konkrétně Vasil Kušej, Adam Čičovský, Jonáš Jiránek či Adam 

Černý. 

  

Vasil Kušej (roč. 2000), první z hráčů, 

který odešel po skončení žákovského 

věku do akademie SG Dynamo Dresden, 

odkud prošel až do profesionálního 

fotbalu. V „A“ mužstvu SG Dynamo 

Dresden si soutěžní start nepřipsal, v 

roce 2020 byl vyslán do druholigového 

rakouského Innsbrucku, aby nasbíral 

zkušenosti. Po tomto hostování se v 

létě 2020 vrátil do mateřského FK Ústí 

nad Labem, opět formou hostování. Na 

snímku je Vasil Kušej spolu s bývalým sportovním manažerem Drážďan Ralfem Mingem při 

příležitosti podpisu profesionální smlouvy do roku 2022.  



 

 

Adam Čičovský, Jonáš Jiránek (roč. 2002) a Adam Černý (roč. 2003) následovali cestu Vasila 

Kušeje a rovněž prošli všemi dorosteneckými kategoriemi v akademii SG Dynamo Dresden 

a dostali se do profesionálního fotbalu, když se vrátili do mateřského druholigového Ústí 

nad Labem. V současné době působí v Drážďanech trojice hráčů ročníku 2004 – Jakub 

Spica, Samuel Bím a Petr Fischer. V zimě 2021 se spolupráce zopakovala také opačným 

směrem. Talentovaný útočník Simon Gollnack (2002) z Drážďan si zkusí druhou nejvyšší 

českou fotbalovou soutěž v našich barvách. 

 

 
Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje (RFAÚK) 

 

V kategorii starších žáků spolupracujeme s Regionální fotbalovou 

akademií Ústeckého kraje. Nejtalentovanějším hráčům z U14 a 

U15 je nabídnuta účast v režimu akademie pod hlavičkou 

Fotbalové asociace České republiky. Hráči absolvují týdenní 

program RFA, kde jim jsou zajištěny nadstandartní podmínky pro 

fotbalovou přípravu současně se studiem, zahrnující nespecifické 

činnosti v rámci dopoledního tréninku, měření tělesného složení a 

navazující stravovací režim, péči fyzioterapeuta či psychologa. Na 

páteční trénink a víkendový zápas se hráči vrací do našeho klubu. 

Sídlo RFAÚK: Teplice 
Škola: ZŠ Edisonova 
Ubytování: Internát SŠ stavební a strojní, Teplice-Trnovany 



 

 

VÝBĚROVÉ AKCE 
 

 

 

 

 

KRAJSKÉ VÝBĚRY U13 

KRAJSKÉ VÝBĚRY U14 

      KOUBA CUP / LODM U15 

VÝBĚROVÝ KEMP ČR U15 

REPREZENTACE ČR U15 

REPREZENTACE ČR U16 

REPREZENTACE ČR U17 

REPREZENTACE ČR U18 

REPREZENTACE ČR U19 

REPREZENTACE ČR U21 

REPREZENTACE ČR ,,A“  TÝM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasil Kušej v reprezentačním zápasu kategorie U19 
proti Černé Hoře v říjnu 2018, v zápase si připsal 1 

branku a 1 asistenci, Foto: FAČR 
 

Naši hráči ročníku 2006 na výběrovém kempu 
reprezentace ČR U15 v Trutnově, podzim 2020. 
Zleva: Jakub Zelingr, Vojtěch Novotný, Marek 

Stožický, Tobiáš Zvonek a trenér Miroslav Vlasák 

Fotbalová asociace 

České republiky 



 

 

PRAVIDELNĚ POŘÁDANÉ AKCE 

• ALBIM CUP – mezinárodní mládežnický turnaj kategorie U16, který 

pořádáme vždy v září, finále turnaje a některé další zápasy se konají na 

hlavním stadionu. Turnaje se pravidelně účastní špičkové evropské 

celky jako například Liverpool FC, Glasgow Rangers, Wolverhampton, 

Hertha Berlín 

 

 

 

Setkání našich nejmladších nadějí s hráči Liverpool FC v rámci turnaje Albim Cup 2015 

• Domácí mezinárodní halové turnaje ve Sportcentru Sluneta 

• Stáže a exkurze ve velkých evropských městech a klubech (Londýn, 

Liverpool, Drážďany, Hertha Berlín, PSV Eindhoven) 

• Přednášky o zdravé výživě či regeneraci pro všechny věkové kategorie 

a rodiče hráčů 

• Galavečer ústecké Army – společenská akce klubu, pravidelně 

pořádaná v prosinci v prostorech hotelu Větruše 

 

 

 

 

 

 

 
Vyhlášení osobností jednotlivých kategorií je součástí každého Galavečeru ústecké army 

• Měsíc náborů – každoroční akce v měsíci září a květnu ve spolupráci 

s OFS a FAČR 

PRAVIDELNĚ SE TAKÉ ÚČASTNÍME TĚCHTO AKCÍ 
• Mezinárodní turnaj v jarní části sezóny v akademii polského klubu 

Zaglebie Lubin, v roce 2019 se toho turnaje kromě našeho družstva 

účastnily týmy Sporting Lisabon, Bate Borisov a Cardiff City. 

• Jazyková soutěž německého Goethe-Institutu Tschechien 1:0 pro 

němčinu 



 

 

• Zahraničních turnajů v závěru sezóny každého ročníku 

• Stavba a využití fotbalových stanovišť a atrakcí při akcích v městkých 

sadech, při dni otevřených dveří DPMÚL či při zahájení sezóny 

v ústecké ZOO 

Akce v městských sadech a ústecké ZOO  

• Účast na sporotvních akcích jako Milada Run, Ústecký půlmaraton či 

dalších běhů a sporotvních charitativních akcích 

TRENÉŘI VE ŠKOLE A ŠKOLCE 
• Naši trenéři dochází pravidelně na hodiny tělesné výchovy do 

mateřských a základních škol, kde pomáhají učitelům ve vedení hodiny. 

• Během podzimu 2021 a jara 2022 jsme pravidelně navštěvovali ZŠ 

Palachova (4 hodiny týdně), ZŠ Stříbrnická (4 hodiny týdně), ZŠ Mojžíř 

(3 hodiny týdně). 

• Pro mateřské školy pořádáme sportovní dopoledne či turnaje na 

městském stadionu.  

 
Hodina tělesné výchovy na ZŠ Stříbrnická a turnaj školek na městském stadionu 

 

 

 



 

 

CHARITATIVNÍ A DALŠÍ AKCE 
• Uspořádali jsme sbírku a následné předání materiální pomoci zvířecímu 

útulku.  

• Navštívili jsme také několik dětských domovů, kde jsme dětem předali 

materiální vybavení pro sportování (oblečení, míče, tréninkové 

pomůcky). 

• Naši hráči také dorazili na dětské oddělení Masarykovy nemocnice, kde 

nemocným dětem předali různé hračky a zkrátili jim společným hraním 

si čas v nemocnici.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva dětského oddělení v Masarykovo nemocnici 

• Trenéři a funkcionáři klubu se zúčastnili celorepublikové akce 

„Ukliďme Česko“, kdy jsme uklidili veškeré prostory městského 

stadionu a jeho přilehlého okolí.  

 
Trenéři na akci „Ukliďme Česko“ 

• Do fotbalového tréninku se zapojilo velké množství úkrajinských dětí, 

kteří do Česka přišli během války na Ukrajině. Těmto dětem jsme také 

zajistili potřebné vybavení pro trénink.  

• Vždy na jaře a na podzim  pomáhají naši trenéři a hráči se stavbou a 

úklidem beachvolejbalové haly pod městským stadionem.  



 

 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMY KLUBY V ÚSTECKÉM 

OKRESE 
• Snažíme se spolupracovat s dalšími fotbalovými kluby v ústeckém 

okrese.  

• Pro tyto kluby pořádáme pravidelně společné tréninky a utkání 

s našimi trenéry a hráči.  

  
Praktický seminář pro trenéry okresních klubů 

• Pro trenéry těchto klubů je možné kdykoliv dorazit k nahlédnutí 

našeho tréninkového procesu. Pro trenéry také pořádáme pravidelně 

praktické vzdělávací semináře.  

• Hráči, rodiče i trenéři okresních klubů mají dožnost docházet na utkání 

A týmu FK Ústí nad Labem, kdy děti vyvádí hráče před utkáním z kabin 

a o poločasové přestávce mezi sebou hrají utkání na hlavní ploše. 

Rodiče a trenéři mají vstup na utkání zdarma.  

 
Hráči TJ Mojžíř na utkání FK Ústí nad Labem – AC Sparta Praha B 

• Spolupracujeme s klubem Mongagua Ústí nad Labem, jehož hráči mají 

možnost docházet na naše tréninky a přátelská utkání případně do 

našeho klubu přestoupi a rozvíjet dál svou fotbalovou kariéru. 



 

 

PRAVIDELNĚ POŘÁDANÉ AKCE 

• ALBIM CUP – mezinárodní mládežnický turnaj kategorie U16, který 

pořádáme vždy v září, finále turnaje a některé další zápasy se konají na 

hlavním stadionu. Turnaje se pravidelně účastní špičkové evropské 

celky jako například Liverpool FC, Glasgow Rangers, Wolverhampton, 

Hertha Berlín 

 

 

 

Setkání našich nejmladších nadějí s hráči Liverpool FC v rámci turnaje Albim Cup 2015 

• Domácí mezinárodní halové turnaje ve Sportcentru Sluneta 

• Stáže a exkurze ve velkých evropských městech a klubech (Londýn, 

Liverpool, Drážďany, Hertha Berlín, PSV Eindhoven)  

• Přednášky o zdravé výživě či regeneraci pro všechny věkové kategorie 

a rodiče hráčů 

• Galavečer ústecké Army – společenská akce klubu, pravidelně 

pořádaná v prosinci v prostorech hotelu Větruše 

 

 

 

 

 

 

 
Vyhlášení osobností jednotlivých kategorií je součástí každého Galavečeru ústecké army 

• Měsíc náborů – každoroční akce v měsíci září a květnu ve spolupráci 

s OFS a FAČR 

PRAVIDELNĚ SE TAKÉ ÚČASTNÍME TĚCHTO AKCÍ 
• Mezinárodní turnaj v jarní části sezóny v akademii polského klubu 

Zaglebie Lubin, v roce 2019 se toho turnaje kromě našeho družstva 

účastnily týmy Sporting Lisabon, Bate Borisov a Cardiff City. 

• Jazyková soutěž německého Goethe institutu 1:0 pro němčinu 

• Zahraničních turnajů v závěru sezóny každého ročníku 



 

 

NAŠE SPORTOVNÍ AREÁLY 
 

Tréninkové centrum mládeže – KLÍŠE                   

 Dvě přírodní travnatá hřiště 
 Rekonstruované zázemí pro hráče a rodiče 
 Provoz: duben – listopad 

 



 

 

NAŠE SPORTOVNÍ AREÁLY 

Městský stadion 

                      
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Hřiště s umělým povrchem 4. generace 
 Nové zázemí pro mládež (kabiny, sociální zařízení) přímo v budově 

Městského stadionu 
 Vybavené rozcvičovací místnosti pro posilování a kompenzační cvičení  
 Zasedací místnost s možností pořádání přednášek a týmových 

setkáních   
 Ordinace pro fyzioterapeuty 

 



 

 

OSTATNÍ VYUŽÍVANÉ AREÁLY 
 

 Sportcentrum Staré Splavy 
 Sportovní areál Modrá 
 Sportovní areál Spořice 

 
 UMT Kamenný Vrch 
 Sportcentrum Sluneta 
 Hala UJEP 
 Hala SŠ Trmice 
 Hala ZŠ Stříbrnická 
 Hala ZŠ Rabasova 
 Hala ZŠ Pod Vodojemem 
 Hala ZŠ Karla IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportcentrum 
Sluneta 

 

Sportcentrum 
Staré Splavy 

 

Hala Trmice 
 

Sportovní areál 
Spořice 

 

Sportovní areál 
Jiskra Modrá 

 



 

 

Zdravý životní styl a prezentace hry 

Klub pro své hráče pravidelně pořádá sérii přednášek týkající se zdravého 
životního stylu a prezentace hry. Každý tým absolvuje blok přednášek, který 
obsahuje: Stravování a pitný režim, životospráva, regenerace, herní projev.  
Čím jsou hráči starší, tím rostou nároky na zmiňovaná témata jdoucí ruku v ruce 
s přípravou na profesionální fotbal. 

Zdravotní péče 

Všichni naši hráči mají zajištěnou kvalitní zdravotní péči 
v EUC klinice nebo v klinice Tornero v Ústí nad Labem u 
klubového lékaře MUDr. Jakuba Avenariuse. Před každou 
sezónou jsou hráči od kategorie U12 podrobeni 
kompletnímu vyšetření (skolióza, vada srdce atd…) včetně 
zátěžového funkčního testu. V případě zranění během 
tréninkového procesu či utkání je hráči zajištěno okamžité vyšetření. V rámci 
prevence i léčby zranění spolupracujeme s fyzioterapeuty, za kterými buď 
dochází hráči na individuální cvičení nebo pod jejich vedením probíhají týmová 
kompenzační cvičení v rámci tréninkového procesu.    

 



 

 

KODEX HRÁČE 
 

 Jsem osobnost. Ve všech situacích, jak na hřišti, tak i mimo něj, chovám se 
slušně a sportovně, protože reprezentuji nejen sám sebe, ale také svůj 
klub. Vždy pozdravím jako první. 

 Jsem samostatný a zodpovědný sám za sebe. Uvědomuji si, že jsem 
v profesionálním klubu, naším společným cílem je milovat pohyb a fotbal. 
Mám možnost hrát fotbal profesionálně a vím, že toho lze dosáhnout jen 
poctivým trénováním v klubu, ale i ve svém volném čase. 

 Snažím se chodit za všech okolností včas ke srazům na utkání či tréninku, 
docházím a trénuji v klubovém oblečení. Pokud se mi to nepodaří, musím se 
omluvit a podat trenérovi vysvětlení.  

 Řídím se klubovými pravidly ohledně zdravého životního stylu (stravování, 
regenerace). Snažím se zdravě jíst a správnou regeneraci začínám již po 
tréninku vysprchováním se.  

 Čas strávený na hřišti před tréninkem využívám vždy efektivně, tak abych byl 
co nejlépe připraven do tréninku. 

 Základem úspěchu je kvalitní komunikace. Pokud s něčím nesouhlasím nebo 
něčemu nerozumím, nebojím se dát najevo svůj názor a poradit se o něm 
s trenérem či spoluhráči. 

 Překonám každou překážku. Slova, která při tréninku nepoužívám: TO 
NEJDE, NEUMÍM, NEDOKÁŽU. Samozřejmostí jsou pouze slušné výrazy. 

 V tréninku a zápase pracuji vždy naplno, nejen kvůli sobě, ale také kvůli 
zodpovědnosti ke svým spoluhráčům. Vítězství i porážky jsou vždy zásluhou 
celého týmu. 

 Bez dobrého školního prospěchu se nebudu moct plně zapojit do přípravy 
s mým týmem, a tudíž se nebudu moci zlepšovat. 

 Rozhodčí je pánem na hřišti a jeho verdikt nikdy nezpochybňuji a ani ho 
nemohu změnit. 

 Jsem hrdý na historii ústeckého fotbalu a dělám vše proto, abych dělal čest 
klubu i nadále. 

 



 

 

KODEX RODIČE 
 

 Společným zájmem rodičů a trenérů je vypěstovat v dítěti lásku k pohybu, ke 
sportu a v našem případě fotbalu.  

 Vždy respektuji rozhodnutí trenéra. Jsem také loajální k rozhodnutím vedení 
klubu. 

 Při utkáních fandím celému týmu, ale nekoučuji a neradím, to je na 
trenérovi. Stejně tak nezasahuji do tréninkových jednotek.  

 Rozhodnutí o nominacích na utkání, plánování akcí je plně kompetencí 
trenérů a tyto rozhodnutí respektuji.  

 Trenér se s rodiči minimálně 3x do roka schází na týmových či osobních 
schůzkách, kde se jako rodič můžu informovat o výkonech a přístupu svého 
syna. Kdykoliv si taky můžu domluvit s trenérem osobní schůzku.  

 Se svým dítětem nastupuji včas na zahájení trénování v létě i v zimě, 
účastníme se všech týmových soustředění a tréninků. 

 Od kategorie žáků probíhají ranní tréninky, kterých se hráč musí povinně 
účastnit. Ke snadnějšímu plnění této povinnosti je možné docházet na ZŠ 
Rabasova, kde jsou tréninky součástí školního rozvrhu.  

 Při vážných důvodech omlouvám hráče nebo dohlížím na hráče při omluvení 
se trenérům z tréninků či utkáních s dostatečným časovým předstihem. 

 Dbám na zdraví svého dítěte a podporuji ho v dodržování zdravého 
životního stylu. Kontroluji stravovací návyky, pitný režim a dostatečný 
spánek. 

 Pokud mám výhrady k práci trenéra, neřeším to s dítětem, nýbrž přímo 
s ním. Nevyjadřuji se negativně o činnosti klubu a týmu na veřejnosti, 
sociálních sítích nebo na internetu. 

 Sleduji internetové stránky klubu a ročníku mého dítěte, aby mně neunikla 
žádná důležitá informace a abych zůstal vždy v centru dění. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 
Soustředění ročníku 

2000 v Londýně 
 

Porážka s West 
Bromwich Albion 1:3 

2014 
Soustředění ročníku 

2000 v Londýně 
 

Výhra nad Tottenham 
Hotspur 7:3 

2018 
Vítězství ročníku 

2003 v České 
divizi žáků 

kategorie U15. 

2018 
Celorepublikový turnaj 

Ondrášovka Cup 
 

3. místo FK Ústí nad Labem 
ročník 2007  

2019 
KGHM Cup Lubin 

 
Výhra ročníku 2004 nad 

Sporting Lisabon 2:1 



ODCHOVANCI NAŠEHO KLUBU

                     Vasil Kušej (*2000)                                 Adam Čičovský (*2002)

Další hráči, kteří prošli našimi mládežnickými celky a nastoupili k zápasům 1. 
nebo 2. nejvyšší české fotbalové ligy:

Stanislav  Pelc,  Tomáš  Heřman,  Martin  Vaniak,  Petr  Fousek,  Jiří  Jarošík,  Jan
Martykán, Emil Rilke, Lukáš Zoubele, Vít Beneš, Jan Králík, Zdeněk Zvonek, Jan
Peterka, Patrik Lácha, Michal Hanich, Michal Lüftner, Filip Novotný, Jakub Seidl,
Petr Barnat, Michal Bílek, David Němec, Bohumil Hudec, Daniel Chodora, Karel
Jakš, Martin Jirkovský, Ondřej Kolařík, Patrik Škoda, Jonáš Jiránek, Adam Černý,
Adam Uličný, Roman Kaleniuk, Marek Pražák, Petr Kroupa, Petr Fischer, Samuel
Bím

S fotbalem  začal  v 6-ti  letech
v ústeckém  Ravelu,  během  mladších
žáků strávil  rok v sousedních Teplicích,
aby  se  pak  vrátil  a  v  kategorii  U16
přešel  do  Dynama  Drážďany,  kde
podepsal profesionální smlouvu do roku
2022,  hostoval  v Innsbrucku,  ve  2.
rakouské lize, po půl roce se vrátil zpět
na hostování do rodného Ústí. 

První fotbalové krůčky Adama se udály
na fotbalovém hřišti ve Valtířově, odtud
přestoupil v 7 letech do FK Ústí, stejně
jako Vasil se do kategorie U15 přesunul
do německých Drážďan, odkud se v létě
2019 vrátil zpět do A týmu FK Ústí nad
Labem.  Nyní  svými  výkony  zaujal
trenéra  FK  Teplice  a  stal  se  poprvé
součástí kádru ligového týmu.



FINANCOVÁNÍ KLUBU

Dotační programy:

Příspěvky rodičů na provoz
Standardní výše měsíčního příspěvku na provoz (platí se srpen – červen):

700,- Kč
Možné  snížení  (odpuštění)  příspěvku  z důvodu  dojíždění  či  zaregistrování
sourozence po dohodě.

Sponzoři a partneři
FK Ústí nad Labem – mládež, z.s. by rád poděkoval všem svým sponzorům a
partnerům nejen jménem svým, ale rovněž všech dětí,  kterým je díky Vaší
podpoře umožněno sportovat, nadále se rozvíjet a zdravě žít. Jsme rádi, že
nám pomáháte vychovávat zdravé a slušné mladé lidi s kladným vztahem ke
sportu.

SN–CZ 2014 - 2020

Statutární město
Ústí nad Labem

Fotbalová asociace
České republiky

Ústecký kraj



   

 

NAŠI PARTNEŘI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

  
 

 
 

   

 
 

 


