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KDO  JSME??? 
 
SPORTOVNÍ   SDRUŽENÍ  ZAMĚŘENÉ  NA  INDIVIDUÁLNÍ   TRÉNINKOVOU 
VÝCHOVU   DĚTÍ , ZCELA  MIMO  KLUBOVÝCH  ČI  SVAZOVÝCH  ORGÁNŮ  
 
SMYSLEM  individuálního tréninku výchovy dětí je podstatně rychleji rozvíjet jejich 
technické, pohybové, psychické a taktické schopnosti a tím umožnit, aby se rychleji 
zařadili na špici nejlepších hráčů ve své věkové kategorii. 
 
ZAJIŠŤUJEME   individuální fotbalový trénink pro sportovní a osobnostní růst 

Unikátní projekt se opírá o autorský program individuálního tréninku Milana Zaplatílka 
vycházející z principů práce s mládeží ve špičkových klubech jako je Chelsea Londýn či 
FC Barcelona, včetně jeho desetileté mezinárodní praxe. 

Tento systém je propracován do jednotlivých detailů, je založen na důsledné práci 
s jednotlivým hráčem, trpělivým a opakovaným tréninkem zaměřeným na odstraňování 
chyb či zlých návyků každého hráče bez jakéhokoli ohledu na zápasové výsledky.  

Fotbalová škola nabízí: 

• Individuální tréninkový přístup k dětem od 5 let do 17let 
• Psychologické poradenství 
• Tréninky zaměřené na techniku ovládání míče, motoriku a koordinaci celého těla 
• Tréninky uzpůsobené výkonnostním dovednostem jednotlivce 
• Mezinárodní kempy 
• Individuální sledování růstu každého dítěte 
• Výkonové fotbalové žebříčky 
• Fotbalovou akademii pro vrcholové fotbalisty 

Více informací o činnosti fotbalové školy získáte na:  
http://www.fotbalova-skola.cz/fotbalova-akademie.html 

Veškeré finanční náklady není možné pokrýt bez minimální sponzorské podpory, 
a proto vás žádáme touto cestou :  
Staňte se individuálním sponzorem mladého fotbalisty!!!  
Vyberte si svého individuálního šampiona a finančně mu pomáhejte s jeho fotbalovým 
růstem. 
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Staňte se individuálním sponzorem fotbalové akademie!!!  

Váš sponzorský dar může být ve formě: 

- nákupu fotbalových potřeb pro klub – míče, dresy, větrovky proti dešti a jiné  
- finančního příspěvku na provoz klubu 
- příspěvku na účast hráčů na turnajích 
- příspěvku na individuální tréninky  
- příspěvku na účast na mezinárodních kempech 

Váš příspěvek podpoří mnohdy talentované, leč sociálně slabé děti. 

Rozhodnete-li se přispět našim mladým sportovcům, budeme vám velice vděčni 

a odměnou Vám jistě budou šťastné a kvalitně sportující děti. 

Třeba i Vy budete součástí výchovy budoucího fotbalového reprezentanta. 

 
Za Vaši podporu nabízíme možnosti umístění reklamy na webových stránkách, při 
jednotlivých zápasech či trénincích na dresech, nejen u nás, ale i v zahraničí.  
 
Samozřejmostí je pak třeba i osobní účast investora na tréninkových jednotkách 
Vašeho šampiona či sehrání tréninkových zápasů proti svým svěřencům. 

  
Pokud Vás náš projekt zaujal a máte zájem o bližší informace, obraťte se, prosím na 
kterýkoliv z následujících kontaktů. 
 
web: www.fotbalova-skola.cz 

e-mail: Info@fotbalova-skola.cz 
 
Za individuální fotbalovou školu : 

Veronika Jírová - sekretariát   Milan Zaplatílek   - majitel 
tel: +420 724 604 726              tel: +420 602 610 157  
Monika Zaplatílková – sekretariát 
tel: +420 608 359 706 
 
Za vaši podporu a odpověď předem děkujeme. 
 
Na případnou spolupráci se velmi těšíme. 
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