
FK Baník Most 1909 úzce spolupracuje s mateřskými školami

Fotbalový klub Baník Most 1909 se v letošní fotbalové 
sezoně výrazně zaměřil na práci s nejmenšími fotba-
listy a dětmi z mateřských škol, pro které připravil něko-
lik zajímavých akcí se sportovním zaměřením v pohy-
bových aktivitách. Na začátku tohoto projektu se usku-
tečnila schůzka všech ředitelek mateřských škol s ve-
dením fotbalové klubu Baník Most. 

Nad celou akcí převzala záštitu vedoucí ředitelka MŠ 
paní Kmínková, které patří velké poděkování za po-
moc při organizaci. Do sportovní akce je k dnešnímu 
dni zapojeno celkem 11 mateřských škol, pro které je 
vždy v den pohybových aktivit zajištěn svoz autobu-
sem, který zajišťuje klub FK Baník Most 1909. 
Pohybové hry pro děti probíhají na Fotbalovém stadi-
onu Josefa Masopusta a ve sjednaných MŠ. V časech 
od 10:00 – 11:30 se děti věnují ve skupinách pod vede-
ním profesionálních trenérů mládeže pohybovým 
hrám, poznávají různé druhy míčků, utváří si vztah ke 
sportu a především se učí základní pohybové doved-
nosti. Formou pohybových her zde děti rozvíjí svou po-
hybovou všestrannost, samostatné přemýšlení a roz-
hodování, učí se základům pohybových dovedností a 
míčových sportů. Pro děti je vždy připraven pitný re-
žim a drobné sladkosti. Celá tato úspěšná spolupráce 
bude zakončena v pondělí 8. 6. 2015 fotbalovým tur-
najem mateřských škol a Dnem s Baníčkem.

„Děti nejvíce milují hry, proto jsme pro ně připravili pro-
gram specializovaný na děti předškolního věku. 

Trpěliví trenéři každému dítěti individuálně vysvětlí co, 
proč a jak má dělat, aby se na hřišti cítilo spokojené. 
Po celou dobu „tréninku“ budou děti soutěžit, hrát si s 
balony, překonávat překážkové dráhy, zkrátka absol-
vují všeobecnou pohybovou průpravu,” vysvětlil 
šéftrenér přípravek FK Baník Most 1909 Lukáš 
Fibiger.

Na našem hřišti se již vystřídala více než tisícovka dě-
tí, která vždy odcházela ze hřiště s úsměvem a to je 
pro nás největší odměna. Samozřejmě jsme neustále 
v kontaktu s jednotlivými MŠ a společně konzultujeme 
náplň pohybových aktivit, aby to pro děti bylo pestré a 
zajímavé. Paní učitelky nám výrazně pomáhají s jed-
notlivými skupinkami dětí.

Šéftrenér FK Baník Most 1909 Vít Raszyk: „Je všeo-
becně známo, že děti v dnešní době málo sportují, pro-
to je našim cílem přitáhnout děti ke sportu prostřednic-
tvím pohybových her a radostného prožitku. 
Nespecializujeme se na fotbalový trénink ale na pohy-
bové hry, obratnostní a koordinační soutěživá cvičení, 
prostřednictvím kterých si dítě vyzkouší různé druhy 
pohybových aktivit. Je nádherné vidět jak si děti užíva-
jí pohybu a právě dětský úsměv je pro nás pro trenéry 
ta největší odměna. Vedení klubu patří velký dík za za-
jištění dopravy, všem trenérům a hráčům A týmu za 
skvěle odvedenou práci, při této organizačně náročné 
akci.”

Na základě pozitivních ohlasů rodičů dětí naro-
zených v letech 2010, 2011 a mladší bude klub 
FK Baník Most 1909 v následující sezoně zřizo-
vat Fotbalovou školičku a samozřejmě nadále 
spolupracovat se všemi mateřskými školami v 
Mostě.



V minulém týdnu se na Fotbalovém stadionu Josefa Masopusta 
uskutečnil Den s Baníčkem

V dopoledním programu byl k vidění na stadionu 
Josefa Masopusta fotbalový turnaj mateřských škol, 
kterého se zúčastnily MŠ Bělehradská, MŠ A. 
Dvořáka, MŠ Hutnická, MŠ Pujmanové, MŠ Malíka, 
MŠ Erbena, MŠ V. Nezvala, MŠ K. H. Borovského. 

Hrálo se na čtyřech hřištích současně, systémem kaž-
dý s každým, 4:4 s hrací dobou 1 x 8 minut. Každé 
družstvo mělo k dis-
pozici po celý turnaj 
svého patrona, který-
mi se stali hráči U19 
FK Baník Most 1909. 
Do fotbalového klání 
se zapojilo přes 100 
dětí. Pro ostatní bylo 
připraveno soutěžení 
v dovednostních dis-
ciplínách. V 11:30 do-
šlo k vyhlášení vý-
sledků a předávání ce-
n. Každé družstvo ob-
drželo za své výkony 
pohár, diplom za 1. 
místo a tašku sladkos-
tí. Po celou dobu tur-
naje byl dětem zajiš-
ťován pitný režim a sa-

mozřejmý byl i svoz autobusem, které zajistilo vedení 
klubu FK Baník Most 1909. Závěrečný potlesk všech 
zúčastněných jen stvrdil povedenou sportovní akci. 
Každé dítě si z této akce odneslo Pamětní list s titulem 
BANÍČKOVEC za úspěšné absolvování sportovního 
turnaje MŠ.

Odpolední Den s Baníčkem přinesl na hlavním hřišti 
soutěžení ve fotbalových dovednostech. Této akce se 
zúčastnily všechny přípravkové kategorie (U11 – U6) 
FK Baník Most 1909 i nově příchozí děti. Na začátku 
soutěží obdržel každý kluk od šéftrenéra mládeže V. 
Raszyka pamětní list do kterého byly zapisovány jed-
notlivé výsledky na soutěžních stanovištích ( vedení 
míče, přihrávka na přesnost, střelba na branku, obrat-
nostní slalom, penalty). Po absolvování všech disci-
plín obdržel každý sportovec sladkou odměnu, plaká-
ty, kartičky a samolepky klubu FK Baník Most 1909.



Vedení mládeže FK Baníku Most 1909,

Chtěli bychom tímto poděkovat trenérům za jejich ochotu a vstřícnost. Vyhodnocujeme s blížícím se závěrem 
školního roku naši spolupráci. Určitě byla velkým přínosem i zpestřením naší vzdělávací činnosti. Pomohla 
našim dětem podpořit všestranný rozvoj osobnosti.

Cituji některé části hodnocení přímo od zúčastněných pedagogů:

Při sportovních hrách si děti užívají dopoledne plné 
sportovních soutěží, fotbalového klání a především 
zdravého pohybu. Trenéři mají pro děti vždy připraven 
dostatek sportovního náčiní, děti se mohou střídat na 
stanovištích, pestrá nabídka.

Bezproblémové zajištění dopravy, poskytnutý i pitný 
režim. Každý prožitý den na fotbalovém hřišti je pro děti 
velký zážitek.

Vždy bylo připraveno – jednotlivá stanoviště - pod 
dozorem fotbalisty nebo trenéra.
Děti byly rozděleny do skupin, v každé skupině byl 
pedagogický dozor + někdo od fotbalistů.

Nabídka byla velmi pestrá.

Jednotlivé pohybové aktivity nachystané, promyšlené – 
odpovídalo věku a schopnostem dětí.

Na to, že chystali chlapi – plno nových nápadů i pro naši 
inspiraci.

Děti a učitelky nadšené!!!

SUPER organizace na hřišti.

Zajištění pitného režimu a bezpečnosti.

Fotogalerie – máme na stránkách: www.msmost.cz   

Sportovní hry organizované Baníkem Most hodnotím 
jako velmi zdařilé.

Nabídka pohybového vyžití je zajištěna na hřišti Baníku 
Most prostřednictvím jednotlivých stanovišt. Některé MŠ využívají také možnosti organizování sportovní 
aktivity ve svých prostorách (zahrada MŠ). Přestože se akce účastní velké množství dětí, je organizačně velmi 
dobře zajištěna, do akce je zapojeno značné množství členů Baníku Most. Velkou výhodou je také společný 
svoz dětí.

Celá akce je velmi kladně hodnocena ze strany pedagogů, rodičů a především dětí.

V dnešní době, kdy se aktuálně řeší malé množství aktivního pohybu dětí, je tedy velmi vítanou a přínosnou 
záležitostí. 

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

Bc. Milada Kmínková - ředitelka
Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková 
organizace


