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1 ÚVOD 

 

Téma této bakalářské práce jsem si vybral na základě mých dosavadních 

zkušeností s fotbalem a děním kolem něj. Půjde zde především o přípravu a organizaci 

fotbalového turnaje, ale také o snahu zatraktivnit tento sport.   

Jako aktivní fotbalista hrající od mládežnických kategorií za tým SK Klatovy 1898 

jsem se rozhodl spojit moji bakalářskou práci s touto na celém světě velice populární 

hrou. V tomto klubu nastupuji jako hráč, ale vykonávám zde také funkci trenéra mládeže. 

Nejprve v kategorii U8 a nyní u kategorie U17 let.  

Po úvaze nad celkovým vývojem fotbalu jsem se snažil do turnaje zařadit prvky, 

které se v této hře pomalu, ale jistě vytrácí. Je to především útočný styl, počet vstřelených 

branek a duch FAIR PLAY.   

Při studiu na vysoké škole jsem se měl možnost setkat s lidmi, kteří trpí různými 

handicapy. Rozhodl jsem se proto, že se v mojí práci nebudu zabývat jen přípravou a 

realizací turnaje, ale jejím prostřednictvím poskytnu pomoc těm, kteří to potřebují. 

Konkrétně jsou to děti s poruchou autistického spektra, se kterými jsem měl možnost 

během studia na vysoké škole pracovat. 

Bakalářská práce je projektovou prací, zabývající se přípravou a realizací turnaje 

s cílem zatraktivnit tuto hru a současně také pomoci dětem trpícím poruchou autistického 

spektra. 

Práce by měla pomoci ostatním při organizaci podobných akcí nebo může 

posloužit jako impuls pro začínající, ale i současné trenéry k tomu, aby se zamysleli nad 

současným pojetím fotbalu.      
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1  Cíl práce 
 

Cílem bakalářské práce je připravit a zorganizovat fotbalový turnaj pro kategorii U8 

jako charitativní akci. 

2.2 Úkoly práce 
 

- Vypracování propozic a propagace turnaje 

- Ekonomické, materiální a personální zajištění 

- Vyhodnocení, vyhlášení výsledků a předání symbolického šeku 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 
 V teoretické části se blíže podíváme na všeobecné informace spojené s pořádáním 

turnaje. Jde především o propagaci, finanční zajištění nebo možná rizika při pořádání. 

Dále se zde zabýváme informacemi o Základní škole speciální v Merklíně a dětmi 

s poruchou autistického spektra. 

3.1 Informace o Základní škole speciální v Merklíně 
 V první podkapitole se dozvíte informace o škole, které byla věnována celková 

vydělaná suma z turnaje. V druhé podkapitole se můžete dočíst o životě dětí, trpících 

poruchou autistického spektra a projevech nemoci. Právě tyto děti navštěvují merklínskou 

školu a peníze z akce byly použity na jejich potřeby.   

3.1.1 ZŠS v Merklíně 
 Jedenadvacet let stará historie školy se začala psát 29. června roku 1994, kdy 

vzniklo Křesťanské středisko Diakonie ČCE Radost – Pomocná škola pro žáky s více vadami 

Merklín a bylo součástí Střediska Diakonie ČCE Radost Merklín. Celkový počet žáků školy 

byl tehdy 23, což je o 36 žáků méně než v roce 2013. Za dvacetiletou existenci školy se 

změnila řada věcí. Nejenže markantně vzrostla kapacita žáků. Ale také se například 

podařilo vybudovat ekologickou školní zahradu, fyzioterapeutické pracoviště nebo 

internát. Vzniklo odloučené pracoviště v Sušici a v Plzni, škola také uzavřela partnerství se 

speciální školou Svatého Gintra v Chamu a základní školou ve Staňkově. V současné době 

má škola název Základní škola speciální DČCE Merklín a zaměstnává 29 pedagogických 

pracovníků. 

 Samotná škola je určena pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním 

postižením, děti s více vadami a pro děti s autismem. Pět vzdělávacích programů 

navštěvují žáci ve věku od pěti do šestadvaceti let. Posláním školy je vzdělávat a 

vychovávat děti s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem, kteří 

nemohou pro svůj zdravotní handicap navštěvovat běžnou základní nebo praktickou 

školu. Mimo školní výuky poskytuje škola mnoho dalších zájmových aktivit jako například 

plavání, sportovní hry, keramický kroužek, hudební kroužek a další. 

 Přednosti školy spočívají v dlouholetých zkušenostech a ve spolupráci s APLA 

Praha, díky které škola dosahuje výborných výsledků při vzdělávání dětí s poruchou 

autistického spektra. Škola poskytuje výuku v přírodě, individuální výchovně vzdělávací 
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plány, spolupráci s odborníky, denní svoz a rozvoz žáků. Využívají se zde alternativní 

komunikace, jako jsou VOKS, znak do řeči, piktogram, makaton, předmětová komunikace, 

znaková řeč nebo komunikační panely a slovníky. Během výuky se běžně používají 

nejmodernější pomůcky včetně interaktivních tabulí, dotykových obrazovek, speciálních 

klávesnic a počítačů.    

(Dostupné z: http://www.specialniskolamerklin.cz/zs-specialni-dcce-merklin/ [Citace dne 

10. 3. 2015]) 

3.1.2 Porucha autistického spektra 
Autismus je závažná porucha, která se projeví už u malého dítěte a do hloubky 

naruší jeho vývoj v několika oblastech. Zejména je to oblast sociální interakce, oblast 

mezilidských vztahů, komunikace a představivosti. Projevy jsou odlišné způsoby chování a 

jiným způsobem trávení volného času. Tento způsob trávení volného času se nám může 

někdy zdát velmi bizardní.  

 Projevy autismu jsou velmi různorodé. Patří sem lidé, kteří mají těžkou 

symptomatiku autismu, ale také lidé s lehčími formami. Lidé, kteří potřebují 

čtyřiadvacetihodinový dohled a musí žít v určitém typu ochranného zařízení, ale i lidé, 

kteří fungují zcela samostatně, dochází do zaměstnání a zakládají vlastní rodiny. Lidé 

velice inteligentní a naopak lidé s mentální retardací v nejrůznější míře. Patří sem lidé, 

kteří jsou velice klidní, ale i lidé, kteří jsou velmi agresivní.     

Jedná se o vrozenou poruchu mozkových funkcí, která dítěti neumožňuje v plné 

míře porozumět okolnímu světu. Děti s touto poruchou většinou navštěvují 

specializované třídy pro žáky s autismem nebo se jim dostává velmi často individuálního 

vzdělání nejčastěji v domácím prostředí. (HOWLIN, P., 2005, THOROVÁ, K., 2006) 

3.2 Sportovní charakteristika věkové kategorie dětí do 8 let 
 Na rozdíl od svých mladších kolegů, svým věkem řazených do předpřípravky 

(kategorie do 7 let), mají hráči v období mladších přípravek větší schopnost soustředit se 

na plnění zadaných úkolů. Přichází takzvané zlaté období učení fotbalu. To znamená, že se 

dítě soustředí na činnost, když je to žádáno a ne proto, že ono samo zrovna chce. Dítě 

dokáže činnost mnohokrát opakovat a vylepšovat. Z toho vyplývá, že konání aktivity je 

z pohledu hráče uvědomělé. Stále se zde ale setkáváme s rychle ztrácející se pozorností 

v případě, že cvičení je příliš dlouhé a nezajímavé. 

http://www.specialniskolamerklin.cz/zs-specialni-dcce-merklin/


11 

 

 Děti v tomto věku jsou citlivé na nadávky, chtějí být středem pozornosti a touží, 

aby je měl každý rád. Vzhlíží ke svému vzoru, kterým je ve většině případů vrcholový 

sportovec nebo také jejich trenér. Své idoly často napodobují, nosí jejich dresy a dávají si 

stejnojmenné přezdívky. 

 Dalším charakteristickým rysem dětí v tomto věku je malý smysl pro tempo. Dítě 

neodhadne své síly a nepřemýšlí o jejich případném rozložení. I to je důvod proč bychom 

měli při jejich tréninku věnovat zvýšenou pozornost pitnému režimu. Každý by si měl nosit 

svoji láhev s pitím a trenér by měl dávat povel k občerstvení zhruba po dvaceti minutách. 

 Ve věku osmi let stále ještě nerozeznáváme rozdíly mezi pohlavími a může se tak 

stát, že se setkáváme se smíšenými týmy. Naopak se začíná vyvíjet fyzická koordinace a 

můžeme pozorovat rozdíly v pohybu dětí. Stejně tak roste síla a především nervosvalová 

koordinace. Přesto je pád na zem nejčastějším děj, který během tréninku můžeme spatřit. 

Během sezóny dítě upadne 200 až 300 krát.         

3.2.1 Hlavní cíl tréninkové jednotky 
Hlavním záměrem při práci s věkovou kategorií do osmi let by mělo být především 

vzbuzení zájmu o daný sport. Hráči musí brát trénink jako zábavu a postupně si navyknout 

na pravidelnou účast. Náplň tréninkové jednotky by měla být přiměřená k danému věku.  

Nezaměřujeme se pouze na ovládání míče dolními končetinami, ale snažíme se zařadit 

také chytání a házení míče, což vede k vyváženému pohybovému rozvoji a k zlepšení 

koordinace celého těla.  

Velice důležitou věcí v tomto věku je nácvik herních činností jednotlivce, jako jsou 

vedení balónu, zpracování, hra jeden na jednoho a střílení. Hráče doslova nutíme do 

kličkování a individuálního obcházení soupeře, tak aby se rozvoj odvahy uvolnit se a 

rozvoj dovednosti s míčem neodsunul na pozdější věk, kde jde tato herní činnost učit 

mnohem hůře. V tomto věku nechceme upřednostňovat týmový herní výkon a spíše se 

soustředíme, aby se dítě učilo jako jednotlivec, čemuž věnujeme většinu času tréninkové 

jednotky. Do tréninku zařazujeme takzvané „bagovky“, kde spolupracuje dvojice nebo 

trojice hráčů snažících se buď s míčem přejít protihráče jeden na jednoho, bez míče 

nabíhat do volného prostoru.  
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Důležité je dbát na všestranný tělesný rozvoj zaměřený na koordinaci, rychlost a 

sílu celého těla. Do tréninku tedy zařazujeme různé typy pohybu (od jednodušších po 

koordinačně složitější), změny směrů, přeskoky, skoky, podlézání, lezení a základní 

gymnastické dovednosti. Velice důležitým prvkem je zařazení kompenzačních cvičení, 

které předcházejí svalové nerovnováze a připravují tělo cvičence na pozdější 

specializovanější trénink. Po tréninku bychom měli vždy zařadit protahovací cvičení 

(formou výzvy či úkolu: kdo dokáže, kdo umí,…), které má za úkol udržet výkonnost svalů, 

ale především dítě nutíme, aby si činnost osvojilo a pravidelně provádělo po každém 

tréninku i v budoucnosti. 

Podstatné v tomto věku je, nedělat z hráčů stálé obránce či útočníky a nefixovat je 

na těchto pozicích. Většina týmů přípravek ještě nemá stálého brankáře a v mnoha 

trénincích se můžeme setkat s přáním hráčů zapojit se do střelby právě jako gólman. 

3.2.2 Organizace a plánování            
 Každodenní pohyb dítěte je pro správný vývoj nezbytný. Kromě dvou až tří 

klubových tréninků týdně by mělo mít dítě další mimo tréninkový pohyb. Chceme-li 

hovořit o ideálu, budeme se pohybovat kolem pěti hodin za den. Je to stejný čas, který 

dítě tráví denně ve škole. Jako doplňkové aktivity k fotbalovému tréninku lze zařadit 

gymnastiku, plavání, úpolové sporty či pohybové a míčové hry, kde se dítě naučí nejen 

chytání a házení míče, ale také rozvíjí prostorovou orientaci, postřeh a spolupráci. 

 Vedení tréninkové jednotky by mělo být ve skupinách. Ideál je nejvýše osmičlenná 

skupina na jednoho trenéra. Ve cvičeních zaměřených na individuální dovednosti 

nemusíme děti rozdělovat dle výkonnosti, ale měli bychom určovat individuálně odlišné 

nároky na provedení. Rozdělení dle výkonnosti provádíme až při hrách, ve kterých dochází 

ke spolupráci. Dáváme tak možnost oběma skupinám (1. vyspělejší skupina, 2. skupina 

namixovaná z vyspělejších a opožděnějších dětí) učit se na svém stupni rozvoje nebo se 

přímo konfrontovat a soupeřit s aktuálně lepšími jedinci. 

 Nezbytné pro trénink přípravek je obměňování typů činností. Vzhledem k omezené 

schopnosti dětí udržet pozornost, by nemělo cvičení trvat více než 10 - 15 minut. 

Znamená to, že za jednu tréninkovou jednotku lze vystřídat 5 až 8 typů cvičení. Výjimkou 

může být cvičení, které děti viditelně baví. Toto cvičení můžeme nechat běžet neomezeně 

dlouho. Vyhnout bychom se naopak měli cvičením, kde dítě nemá dostatečný pohyb a 
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stojí na místě. Jedná se především o zástupy a hry, kde děti vypadávají. (PLACHÝ, A., 

PROCHÁZKA, L., 2014)           

3.3 Pravidla a systém soutěží v MINI fotbalu 
 Pravidla pro kategorii U7 až U9 jsou nastavena tak, aby se děti v tomto věku naučili 

hrát fotbal pokud možno tím nejlepším způsobem. Odpovídají měnícímu se tělesnému a 

psychickému stavu dětí v tomto věku a přispívají k efektivnímu rozvoji po stránce 

sportovní, duševní i motivační. Děti získávají své první herní zkušenosti stejně jako zážitky 

ze hry, které je dále motivují v jejich další cestě. Pravidla jsou uzpůsobena tak, aby se 

každý hráč, nehledě na jeho výkonnost, měl možnost zapojit do hry a byl co nejvíce 

v kontaktu s balónem. Získával herní praxi na všech postech a na hřišti se dostával do 

situací, které musí následně vyřešit. 

3.3.1 Velikost, počet a rozmístění hřišť 
 Mini fotbal se hraje na takzvaných „minihřištích“. Jsou to hřiště o rozměrech 19x30 

metrů a na polovinu velkého fotbalového hřiště se vejdou tři. Většinou se ale staví 

„minihřiště“ dvě. Jsou vymezena postranními čárami velkého hřiště, brankovou nebo 

půlící čárou a zbytek je buďto dolajnován nebo postaven z nízkých met, mezi kterými je 

rozestup maximálně čtyři metry. Pokutové území je vymezeno pomyslnou čárou, která se 

nachází ve vzdálenosti 5,5 metru od brankové čáry a její délka je přes celé hřiště. Čára 

pokutového území je označena odlišnými nebo přídavnými metami, které se nachází vně 

hřiště. Případné třetí „minihřiště“ bychom postavili mezi tyto dvě „minihřiště“ tak, aby 

branková čára jedné z branek byla na velkém vápně velkého hřiště. Lajny hřišť by měly být 

od sebe vzdálené minimálně jeden metr. 

3.3.2 Velikost branek 
 Rozměry branek jsou 2x3 či 2x5 metrů. V této kategorii se také můžeme setkat 

s brankami postavenými z tyčí. To v případě, že je více než jedno hřiště a pořádající tým 

nemá dostatečný počet branek. V tomto případě je výška branky 1,7 až 2 metry a její šířka 

je 3 až 5 metrů. Jako horní tyč lze použít provaz či lepicí pásku. Posouzení vstřeleného 

gólu potom záleží na rozhodčím. Další variantou je použití branek po domácku 

vyrobených. Nastane-li tato verze, musí s ní souhlasit všichni trenéři a musí být splněny 

všechny podmínky bezpečnosti. To znamená, že branka neohrožuje jakéhokoli hráče na 

jeho zdraví (nemá ostré hrany a je dostatečně zakotvená proti pádu). Větší možnost dát 
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gól přispívá hráčskému rozvoji v této kategorii, proto jsou rozměry branek nadsazeny 

oproti rozměrům branek pro dospělé. 

3.3.3 Hrací doba 
 Oficiální hrací doba by měla být 2x20 minut s desetiminutovou přestávkou. Hrací 

čas se ale může po dohodě obou trenérů s rozhodčím změnit. Nejčastější důvody jsou 

nízký počet hráčů nebo neadekvátní počasí, přílišné horko nebo naopak déšť. V tomto 

případě se dá hrací doba upravovat na 3x12 až 16 minut. Stejně jako na hracím čase se dá 

domluvit i na velikosti trvání přestávky mezi jednotlivými poločasy či třetinami. Lze zkrátit 

přestávku z deseti minut na polovinu nebo se domluvit jen na vyměnění stran a střídaček 

a pokračovat ve hře hned. 

3.3.4 Míč 
 V této kategorii platí obecné pravidlo, že hráč by měl mít možnost s míčem 

zacházet s použitím jemnějších struktur pohybu, což je koordinace, a ne se ho snažit 

ukopnout pouze silou. K tomuto faktu napomáhá i velikost hracích míčů, která je 

přizpůsobena pokud možno co nejlepšímu fotbalovému růstu mladých hráčů. 

V kategoriích od šesti až do devíti let se tedy hrají zápasy s míči o velikosti číslo 3. Jejich 

hmotnost je pak v rozmezí od 250 až po 310 gramů a obvod 57 až 62 centimetrů. Stejné 

balóny se používají i při tréninku, kde ale můžeme použít i míče velikosti 2.  

3.3.5 Střídání hráčů 
 Střídání hráčů se provádí vždy v přerušené hře a to hokejovým způsobem. To 

znamená, že hráč, který byl vystřídán, může znovu zasáhnout do hry. Není tedy omezen 

celkový počet střídání stejně jako počet střídání jednoho hráče. Hráči na střídání, 

náhradníci, musí být připraveni v prostoru vymezeném jako lavička týmu. Zpravidla se 

jedná o vymezený prostor u postranní lajny. Vystřídavší hráč může naopak hřiště opustit 

v jakémkoliv prostoru tak, aby bylo střídání co nejrychlejší a hra byla plynulá. V turnajích 

nebo soutěžích u této kategorie se můžeme setkat také se střídáním celé čtveřice 

najednou. To v případě, má-li trenér k dispozici alespoň osm hráčů do pole. Toto střídání 

je vhodné zařadit tehdy, chceme-li, aby všichni hráči byli vytíženi rovnoměrně a dostali 

stejný prostor při hře. 
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3.3.6 Standardní situace 
 Prvním typem standardní situace jsou autová vhazování. Ty se provádí vhozením, 

rozehráním nohou, nebo vyvedením míče směrem do hřiště. Nejblíže postavený protihráč 

musí stát minimálně dva metry od balónu.  

 Další možnost standardní situace je volný kop. Při jeho rozehrání musí stát nejbližší 

hráč soupeře ve vzdálenosti minimálně pěti metrů od balónu. Poslední možností je 

pokutový kop, který se zahrává ve vzdálenosti sedmi metrů od brankové čáry. Všichni 

hráči kromě brankáře musí stát za balónem. 

3.3.7 Odlišnosti v pravidlech od ostatních kategorií 
 Pravidla u nejmenších fotbalistů se v některých věcech značně liší od pravidel 

žákovského, dorosteneckého nebo mužského fotbalu. A to nejen v rozměrech hřiště, 

velikosti míče nebo hracím časem. U této věkové skupiny se například nezapisují výsledky 

utkání a ani se zde nevedou žádná tabulky. Výsledky zápasů by v tomto věku totiž neměly 

hrát prim a nejdůležitějším ukazatelem by měla být radost hráčů ze samotné hry. Dalším 

odlišením je hra brankáře. U přípravek je povolená takzvaná „malá domů“, kdy brankář 

může chytit do ruky přihrávku od svého spoluhráče a následně sám rozehrát. To však 

neplatí při vhazování z autu, kdy je „malá domů“ zakázaná.  

 Rozehrání brankáře po kopnutí míče soupeřem za brankovou čáru mimo branku se 

provádí hodem z ruky. Balón však nesmí přejít půlicí čáru, aniž by se ho dotkl jakýkoliv jiný 

hráč. V případě, že se tak nestane, rozehrává poškozené mužstvo z místa, kde míč 

pomyslně přeťal půlicí čáru. 

 Poslední výraznou změnou je trest za nesportovní chování či hrubý zákrok při hře. 

V tomto případě je hráč vyloučen na dvě minuty nebo dle míry provinění až do konce 

poločasu či třetiny. Hráč je vždy vykázán ústně a ne ukázáním červené karty. Za 

vyloučeného jedince může mužstvo nasadit jiného hráče. (PLACHÝ, A., PROCHÁZKA, L., 

2011)      

3.4 Hrací systémy turnaje 
 Důležitým bodem při pořádání soutěže nebo turnaje je správné určení herního 

systému. Výběr systému by měl jít ruku v ruce plynulému průběhu akce. Neměly by se 

objevovat potíže s organizací, časové prostoje nebo větší zdržení. Hracích systémů je 

několik a záleží na organizátorovi akce, který si zvolí. Při rozhodování by měl brát ohled 
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především na to, aby byl co nejlépe využit čas určený pro turnaj a počet hřišť, na kterých 

se bude hrát. Dále by měl dbát na herní vytížení všech přihlášených družstev. 

 Ke třem nejpoužívanějším a nejrozšířenějším systémům patří systém každý 

s každým, vylučovací systém na jednu porážku a systém skupinový. 

3.4.1 Systém každý s každým 
 Tento systém můžeme vidět především u mistrovských a dlouhodobých soutěží, 

kde je více účastníků. U jednorázových turnajů (jednodenní, dvoudenní) lze použít tento 

systém pouze tehdy, přihlásí-li se malý počet účastníků. Systém spočívá v tom, že každý 

účastník hraje se všemi ostatními soupeři buď jednou (jednokolově) nebo vícekrát, 

většinou to však bývá dvoukolově.  

 Mezi výhody patří určení konečného pořadí zúčastněných družstev nebo 

jednotlivců, které je nejpřesnější, nejspravedlivější a náhodnost, že by se shodovaly 

výsledky u dvou či více aktérů, je omezena na minimum. Naopak zápornou stránkou je 

časová náročnost systému a navíc při rozdílné výkonnosti účastníků se může soutěž stát 

jednostrannou a málo zajímavou.  

 Vybereme-li si tuto formu organizace, musíme si vypočítat celkový počet zápasů, 

který záleží na počtu přihlášených. Podle počtu zápasů si zvolíme hrací čas a následně 

rozepíšeme jednotlivá utkání. 

Počet utkání se vypočte podle následujícího vzorce:     
      

 
    , kde       

n = počet účastníků. 

 U jednorázových soutěží dáváme při sestrojování rozpisu pozor na pořadí 

jednotlivých zápasů tak, aby některé družstvo nehrálo, je-li to možné, dvě utkání 

bezprostředně za sebou. 

3.4.2 Vylučovací systém na jednu porážku 
 Uplatnit tento systém můžeme zejména při krátkodobých soutěží, kde se přihlásí 

velký počet účastníků. S tímto systémem se nejvíce setkáváme při tenisových turnajích. 

Tento typ turnaje můžeme také znát pod názvem „pavouk“ nebo „KO systém“ a má své 

výhody i nevýhody. K jeho přednostem patří nejen minimální počet zápasů a tedy i časová 

nenáročnost, ale také divácká atraktivita. Tu zajišťuje fakt, že každý zápas může být pro 
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soutěžící poslední, a tak musí podat co možná nejlepší výkon. Naopak ke stinným 

stránkám patří náhodnost. Jestliže los proti sobě postaví favority turnaje už v prvních 

kolech, může se stát, že do finále se probojuje slabší účastník, který měl šťastnější los. 

Tomuto problému lze předejít v případě, že předem známe výkonnost všech účastníků. 

Provedeme takzvané „nasazení“ nejsilnějších týmů. Nasazené týmy na sebe nemohou 

narazit v prvních kolech a jsou k nim přilisovány týmy nenasazené. Zpravidla se stává, že 

při očekávaném průběhu turnaje na sebe ve finále narazí nasazená jednička s dvojkou. 

 Není-li celkový počet účastníků roven mocnině dvou (4, 8, 16, 32,…), utkají se 

někteří účastníci v předkole tak, aby první kolo bylo mocninou dvou. Do předkol bývají 

nasazeni účastníci se slabší výkonností. 

 Počet zápasů zjistíme, odečteme-li od celkového počtu přihlášených účastníků 

číslici jedna. Například při dvaatřiceti účastnících bude počet zápasů 31. Jestliže se bude 

hrát o třetí místo, pak bude počet zápasů roven počtu účastníků.       

3.4.3 Systém smíšený 
 Systém smíšený neboli skupinový je kombinací předešlých dvou systémů. Používá 

se u většiny jednorázových evropských i světových soutěží (MS ve fotbalu, ME ve fotbalu, 

MS v hokeji), ale například také u většiny hokejových soutěží, kde po základní části 

následuje play-off. 

Nejprve jsou účastníci rozděleni do několika skupin, kde sehrají zápasy každý 

s každým (jednokolově nebo vícekolově). Vítězové skupin popřípadě další nejlepší 

družstva z každé skupiny, záleží na pravidlech turnaje, postupují do vyřazovací části (play-

off). Zde se družstva utkávají o další fáze turnaje, do kterých postoupí jen vítěz 

vzájemného duelu. Při účasti 32 družstev a postupu dvou nejlepších týmů ze skupiny jsou 

fáze turnaje následující: skupinová fáze, osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále. (VOTÍK, 

J., 1998) 

3.5 Rizika při pořádání turnaje a jejich předcházení 
  Při pořádání jakéhokoli turnaje se velmi často setkáváme s riziky, které narušují 

plynulý chod akce. My, pořadatelé, musíme být připraveni těmto rizikům předcházet, 

popřípadě se s nimi vyrovnávat. Samozřejmě si přejeme, aby okolností, které mohou 

turnaj narušit, bylo pokud možno co nejméně. Ne vždy se však podaří tyto okolnosti 
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eliminovat a ne všechna rizika se eliminovat dají. Nebezpečí, která znatelně můžou 

ovlivnit chod turnaje, dělíme na dva typy – objektivní nebezpečí a subjektivní nebezpečí.  

3.5.1 Objektivní nebezpečí 
 Jsou to taková nebezpečí, která my jako člověk těžko ovlivníme. Asi největším 

rizikem je počasí. Zvláště u dlouhodobě plánované akce budeme těžko předvídat, jestli 

bude v den konání svítit slunce nebo pršet. Dalším objektivním nebezpečím může být 

například výpadek proudu, sociálně patologické důvody jako je třeba loupež a další. 

Objektivní důvody jsou překvapivé a nepředvídatelné a těžko se s nimi vypořádáme. 

3.5.2 Subjektivní nebezpečí 
 Subjektivní důvody vznikají především z nerozvážnosti a nepečlivosti organizátora. 

Je to selhání lidského faktoru a hrubé podcenění situace. Těmto nebezpečím lze 

jednoduše předejít, pokud bude organizátor pečlivý a nepodcení přípravy celé akce. 

Podcenit se dá celá spousta věcí v čele s propagací, ekonomickým zajištěním, materiálním 

zajištěním nebo personálním zajištěním. Pořadatel si musí předem uvědomit hrozby, 

které mohou vzniknout během příprav nebo při samotném konání akce a dopředu si 

připravit záložní plán tak, aby se vyhnul těmto nebezpečím. Jde totiž o předvídatelnou 

situaci, kterou včasným jednáním lze předejít. (KOTRNOCH, O., 2013) 

3.6 Způsoby propagace turnaje 
Výběr vhodného způsobu propagace turnaje, je jedním z nejdůležitějších bodů při 

organizaci. Prostřednictvím propagace komunikujeme s okolím a dostáváme náš produkt 

do podvědomí široké veřejnosti. Na úspěchu propagace závisí, jestli bude projekt úspěšný 

nebo neúspěšný. V dnešní době jednadvacátého století se nám naskýtá široká škála, jak 

sportovní akci propagovat. Při pořádání turnaje je nejdůležitějším produktem plakát akce, 

kde se lidé dozvědí základní informace o konání akce. Aby se plakát dostal do podvědomí 

veřejnosti, můžeme zvolit následující způsoby propagace: 

3.6.1 Internet 
 Asi tím nejpoužívanější, nejdostupnějším, ale také nejefektivnějším způsobem 

propagace je v dnešní době dobře dostupný internet. Výhody jsou zřetelné. Internet je 

zdroj, který má v dnešní době většina z nás a šíření informací je zde až na výjimky zdarma. 

Můžeme využít vlastní webové stránky, stránky různých médií, šíření pomocí mailů nebo 

velmi rozšířený internetový portál Facebook. 
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3.6.2 Tisk 
 Přestože se do popředí dostává internet, tisk je jedním z nejrozšířenějších způsobů 

propagace. Na rozdíl od internetu zde musíte za svoji reklamu většinou platit. Jedná se 

například o denní tisk, magazíny, časopisy katalogy a podobně. 

3.6.3 Rádio a televize 
 V případě, jedná-li se o akci většího typu, můžeme použít propagaci pomocí rádia 

či televizoru. Náklady na tuto propagaci budou zřejmě vyšší. 

3.6.4 Venkovní reklama 
 Venkovní nebo také outdoroová reklama se používá velmi často. Je to nejlepší 

způsob jak lidi zastihnout mimo domov či práci. Jedná se především o vylepování plakátů 

na různých veřejných místech, jako jsou například reklamní vitríny, stojany, lavičky nebo 

cedule. Použít můžeme také billboardy u silnic nebo reklamní plachty. Kdybychom se 

chtěli pustit do extrémů, můžeme využít automobil s megafonem, horkovzdušný balón 

nebo dokonce letadlo, které vleče reklamu. 

(Dostupné z: http://www.mira-vlach.cz/moznosti-reklamy-a-propagace [Citace dne 28. 2. 

2015]) 

3.7 Sponzoring 
 Sponzoring je podpora určité události, akce nebo produktu. Je to obchodní vztah 

mezi poskytovatelem financí a jedincem, který na oplátku nabízí protislužbu, ve které se 

většinou jedná o propagaci jména či loga sponzora.  Často se vztahy mezi sponzorem a 

příjemcem příspěvku uzavírají na základě smlouvy o reklamě, kde nezisková organizace 

vykáže činnosti směřující k naplnění marketingových cílů sponzora. Náklady na sponzoring 

jsou součástí firemních rozpočtů a nijak nesouvisejí s odpočtem z daní, jako je tomu u 

darů. 

 Máme několik druhů sponzorství. Například sportovní sponzoring slouží pro 

podporu sportovních akcí. Kulturní sponzoring zase podporuje divadla, muzea, galerie, 

hudební akce nebo festivaly. Společenský sponzoring slouží pro ochranu a opravu 

památek, vzdělání. Pro podporu vědy a vývoje nových technologií slouží vědecký 

sponzoring. Dále máme ekologický sponzoring pro podporu životního prostředí, sociální 

sponzoring pro humanitní podporu a dobročinné akce nebo profesní sponzoring, který 

zahrnuje realizaci investičních záměrů. 

http://www.mira-vlach.cz/moznosti-reklamy-a-propagace
http://www.vladimirmatula.zjihlavy.cz/reklama.php
http://www.vladimirmatula.zjihlavy.cz/sponzoring.php
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 A proč se firmám nebo podnikatelům vyplácí sponzorovat? Přínosy sponzorství 

jsou jasné. Tím největším je zviditelnění a publicita společnosti. Dalšími výhodami jsou 

například zlepšení image a pověsti společnosti nebo podpora prodeje svého produktu. 

Sponzorských pozic je několik a záleží především na samotném sponzorovi, jakou finanční 

částku je ochoten zaplatit. Nejvýše postaveným sponzorem je výhradní sponzor, který je 

jediným sponzorem akce nebo události. Na druhé pozici se nachází generální neboli hlavní 

sponzor akce. Tento sponzor nemusí být jediný, ale má určité výhody oproti ostatním 

sponzorům. Je-li jméno sponzora uvedeno v názvu akce, jedná se o sponzora titulárního. 

Jako poslední máme sponzory řadové, ti jsou podřazeni hlavnímu sponzorovi akce. 

 3.7.1 Ekonomické zajištění turnaje 
 Aby mohl být jakýkoli turnaj uskutečněn, musí organizátor sestavit počáteční 

finanční plán, který by měl obsahovat všechny předpokládané náklady a příjmy. S tímto 

plánem může diskutovat s potenciálním sponzorem o výši jeho daru. V našem případě se 

jednalo o částku předem neznámou vzhledem k tomu, že sponzor přislíbil finanční dar ve 

výši desetinásobku počtu nastřílených branek. Při pohledu na počáteční finanční plán 

(tabulka 1) je jasné, že příjmy ze startovného pokryly všechny náklady spojené s turnajem 

a samotná akce tak bude díky finančnímu daru sponzora, financím ze vstupného a z foto 

akce, výdělečná! (PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H., 2010, NOVOTNÝ, J., 2000) 

Tabulka 1 – Počáteční finanční plán 

Příjmy Výdaje 

Startovné                            8x500 = 4000,- Poháry, sošky a medaile                -2099,- 

 
Další ceny (lízátka, bonbony,…)    -1891,- 

 
Fix na zaznamenání výsledků            -10,- 

  CELKEM PŘÍJMY:                           + 4000,- CELKEM VÝDAJE:                            -4000,- 

  PŘÍJMY - VÝDAJE:  0,- 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 
 Praktická část této práce se věnuje organizačním věcem, které bylo nutné obstarat 

při pořádání turnaje. Jedná se o přípravu celé akce přes samotnou realizaci, až k vyhlášení 

konečných výsledků prvního ročníku turnaje KAŽDÁ BRANKA POMÁHÁ. 

4.1 Organizace turnaje  
 Tato kapitola se zabývá věcmi, které je potřeba zajistit, aby se akce takového typu 

dala vůbec uskutečnit. Jde například o výběr termínu, materiální, ale i personální a 

ekonomické zajištění a v neposlední řadě také o propagaci akce. 

4.1.1 Výběr termínu a místa konání  
 Volba termínu nebyla vůbec jednoduchá. Turnaj se musel uskutečnit v měsíci, 

srpnu, kdy probíhají velké prázdniny a většina dětí tohoto věku je na dovolené nebo u 

prarodičů. V tomto měsíci se také rozjíždí většina fotbalových soutěží od žactva až po 

mužské kategorie, a tak se muselo vybrat takové datum a čas, aby bylo volné hříště. Další 

problém byl ten, že tato kategorie začíná s tréninkovou jednotkou až v září a tudíž dát 

dohromady tým byl pro oslovené trenéry velký oříšek.   

 Možnosti na místo konání byly dvě. V úvahu připadal atletický stadion Pod Hůrkou, 

kde hrají své soutěžní utkání právě tyto kategorie společně s mužstvy žáků. Druhá 

možnost byla udělat turnaj na druhém konci města Klatovy, kde se nachází hlavní 

fotbalový stadion Rozvoj. Zde hrají svá mistrovská utkání týmy dorostu a mužů.  

 Termín byl nakonec stanoven na poslední prázdninovou sobotu (30. srpna), kdy už 

je většina dětí doma a připravují se na první školní den. O místu konání rozhodlo 

fotbalovější prostředí a lepší zázemí stadionu Rozvoj (čtyři šatny, rozhlas, občerstvení, 

tribuna,…). 

4.1.2 Materiální zajištění 
 Další důležitá věc, bez které by se turnaj nemohl uskutečnit, je zajištění veškerého 

materiálu potřebného k odehrání a realizaci turnaje. Řekne-li se fotbal, určitě nás hned 

napadne hřiště (viz kapitola 4.1.1). Zápasy této kategorie se odehrávají na zmenšeném 

hřišti a musíme počítat, že budeme potřebovat nízké mety na vyznačení dvou hřišť. Také 

branky jsou zde specifické svými rozměry. Zde jsme se setkali s menším problémem. Na 

hřišti Rozvoj byly k dispozici pouze dvě tyto branky namísto čtyř, které jsme potřebovali. 

Problém vyřešil klub SK Klatovy 1898, který nechal přepravit scházející dvě branky ze 



22 

 

stadionu Pod Hůrkou. Dále jsme potřebovali tři míče o velikosti 4, čtyři šatny, sadu 

rozlišovacích dresů pro případ, že se střetnou dva týmy se stejnou barvou dresů. Na 

stadionu je zabudované rozhlasové zařízení, což nám ulehčilo starosti se sháněním 

aparatury.  

 Každý kdo se někdy přihlásil na jakýkoliv turnaj, očekával, že v případě dobrého 

umístění sklidí nejen ovace diváků, ale odnese si také věcné ceny. Nezapomněli jsme 

proto ani na medaile, poháry, individuální ocenění, dárkové poukazy nebo věcné ceny.  

 V neposlední řadě musíme myslet také na věci, které jsou pro turnaj 

nepostradatelné a zajišťují například plynulý chod celého turnaje. Zařadil bych sem 

nástěnku s výsledky, plachty a plakáty sponzorů, výsledkové stojany, veškeré 

administrativní papíry (cedulky s popisem hřišť a šaten, doklady o zaplacení,…) nebo 

například symbolický šek, na který byla před předáním dopsána vybraná částka. 

4.1.3 Personální zajištění 
 Co se týká obsazení osob, které se podíleli na chodu turnaje, musíme zmínit 

především dvě slečny rozhodčí. Ty s přehledem odřídily celý turnaj bez přestávky. První 

z nich byla slečna Zuzana Špindlerová se zkušenostmi z republikových soutěží, ale i 

z mezinárodního ženského fotbalu. Tou druhou byla mladá perspektivní rozhodčí Tereza 

Hessová, která píská soutěže na Klatovsku.  

 Celý turnaj a všechny důležité věci, které se během dopoledne udály, zaznamenali 

do svých fotoaparátů Andrea Jarošíková s Michalem Procházkou.  

 O občerstvení hráčů a všech přítomných se postaral Patrik Lukeš otevřením své 

hospůdky v areálu stadionu. 

 Já osobně jsem se staral o všechny organizační věci počínaje uvítáním týmů, 

zahájením turnaje, dohlížením nad jeho hladkým průběhem až po vyhlášení a předání cen. 

Asistovali mi při tom například správce oddílu pan Václav Kopřiva (příprava hřišť, 

vystavování dokladů o zaplacení, předávání cen,…), sestra Veronika Jandová s matkou 

Janou Jandovou (administrativní pomoc, předávání cen) a místopředseda oddílu Jiří 

Jánský, který se v roli hlavního sponzora ujal také části vyhlášení výsledků.  
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4.1.4 Zajištění týmů   
           Aby mohl takovýto turnaj vůbec vzniknout, musí o něj být zájem z řad týmů. 

Rozhodl jsem se oslovit nejprve týmy, které mají vysokou kvalitu a zvučné jméno. Problém 

byl ten, že v okrese Klatovy je těchto mužstev poskromnu. 

 Prvních osm oslovených mužstev dostalo pozvánku formou emailu 29. 7. 2014 a 

v případě zájmu měla odpovědět do 8. 8. 2014. Byli to AC Sparta Praha, FC Viktoria Plzeň, 

Dukla Praha, Jiskra Domažlice, Senco Doubravka, TJ Sušice, FK Tachov a domácí SK Klatovy 

1898 a obdrželi následující email:   

Dobrý den, 

 

dovolte mi, abych jménem fotbalového klubu SK Klatovy 1898 pozval ten váš (název 

týmu) na: Charitativní turnaj přípravek pod názvem KAŽDÁ BRANKA POMÁHÁ!  

Jedná se o turnaj hráčů narozených v roce 2006 a mladších, který se uskuteční v sobotu 30. 

srpna 2014 v Klatovech.  

 

Pár základních informací: 

 hlavní sponzor akce - společnost Kapitol (www.kapitol.cz) ohodnotí každou 

vstřelenou branku na turnaji částkou 10 Kč, celková částka bude na konci turnaje 

předána ZŠ speciální DČCE Merklín (www.specialniskolamerklin.cz) 

  turnaj se hraje systémem každý s každým (8 týmů), vítězem se stane tým, který za 

celý turnaj vstřelí největší počet branek (další propozice v příloze) 

 startovné 500 Kč na tým je potřeba zaslat na bankovní účet 43-7856780237/0100 

nejpozději do 20. 8. 2014, jako zavázání k účasti 

Oslovené týmy: 
SK Klatovy 1898 

FC Viktoria Plzeň U7 

AC Sparta Praha 

Dukla Praha 

Jiskra Domažlice 

FK Tachov 

Senco Doubravka 

TJ Sušice 

V případě neúčasti některého z těchto týmů budou dále osloveny tyto týmy: 

Luby, Horažďovice, Hrádek u Sušice, Kolinec, Mochtín, Měcholupy, Nýrsko, 

Železná Ruda.  

 

V příloze zasílám plakát akce a propozice turnaje, které je třeba si prostudovat. V 

případě Vašeho zájmu mi prosím kontaktujte nejpozději do pátku 8. 8. 2014 a to na 

email: martin.janda9@seznam.cz.  

 

S pozdravem 

 

hlavní organizátor akce, Martin Janda.         

http://http/www.kapitol.cz/
http://http/www.specialniskolamerklin.cz/
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Na tento email odpověděly tři týmy. TJ Sušice, Jiskra Domažlice a samozřejmě 

domácí klub SK Klatovy 1898. Bylo proto nutné, poslat pozvánku i dalším týmům. 

Tentokrát se jednalo o týmy z okresu Klatovy (Luby, Horažďovice, Hrádek u Sušice, 

Kolinec, Mochtín, Měcholupy, Nýrsko, Železná Ruda) a jeden tým Rokycan. Na email 

pozitivně zareagovaly Luby, Nýrsko, Mochtín, Hrádek u Sušice, Rokycany a doplnily 

osmičku účastníků.    

4.1.5 Propagace turnaje 
 Propagaci turnaje, Každá branka pomáhá, bych rozdělil na dvě části. Propagaci 

před konáním a propagaci po skončení turnaje.  

 V první části propagace (před uskutečněním) jsem se zaměřoval na upoutání 

pozornosti široké veřejnosti. První fází bylo vytisknutí oficiálních plakátů (příloha 1) akce 

ve formátu A3. Plakáty byly vyvěšeny na několika frekventovaných místech. Například ve 

vitríně klubu, která je umístěna přímo na klatovském náměstí. Další plakát byl umístěn za 

výlohu obchodu Intersport Klatovy v nákupním centru Škodovka. Poslední z nich jsem 

vylepil na vrata fotbalového hřiště v místě konání akce, kde se objevují také další 

pozvánky na utkání týmů SK Klatovy 1898. Dalším krokem byla cesta mediální propagace. 

Zde jsem volil dva nejnavštěvovanější internetové weby píšící o sportu na Klatovsku. 

Prvním z nich byly internetové stránky Klatovského deníku, jenž vychází i v tištěné 

podobě. Zde vyšel 28. 8. 2014 článek, ve kterém se autor zabývá víkendovými sportovními 

akcemi na Klatovsku. Součástí článku je pak pozvánka na turnaj Každá branka pomáhá. 

Druhým webem, který propagoval turnaj, byl Sumavanet.cz. Zde se mohou fanoušci 

fotbalu v okrese Klatovy dozvědět aktuální fotbalové informace, přečíst si zde pozvánky 

na víkendové zápasy nebo zjistit aktuální výsledky všech týmů z Pošumaví. I zde se 

objevila pozvánka na turnaj a to v podobě zobrazení oficiálního plakátu včetně všech 

sponzorů akce. Nezapomněl jsem však ani na webové stránky klatovského klubu nebo 

velice rozšířenou sociální síť Facebook. 

 Druhá část propagace spočívala ve zveřejnění výsledků, fotografií a shrnutí celého 

turnaje. Použity byly zdroje, se kterými jsem spolupracoval v první fázi propagace. To 

znamená Klatovský deník, kde vyšel článek s výsledky turnaje a fotkami nafocenými 

redaktorkou deníku během konání akce. Šumavanet.cz, který informoval o průběhu akce 

a v neposlední řadě web klubu SK Klatovy 1898, kde si příznivci klubu mohli přečíst článek 
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pod názvem Turnaj „KAŽDÁ BRANKA POMÁHÁ“ vyhrál domácí tým! Odkaz z tohoto článku 

byl umístěn společně s fotografiemi z turnaje na facebookové stránky klubu.             

4.1.6 Sponzoři turnaje 
 V první řadě jsem musel zajistit hlavního sponzora akce. Jako první mi napadl 

místopředseda klubu SK Klatovy 1898 Jiří Jánský, který zastupuje společnost Kapitol a se 

sponzorováním podobných sportovních akcí na Klatovsku už měl zkušenosti. Na společné 

schůzce jsem mu přednesl moji vizi a požadavky, které by měl hlavní sponzor akce zajistit. 

Bylo to především financování každé vstřelené branky a případné dofinancování akce 

v případě, že se náklady nepokryjí ze startovného. Jako protislužbu jsem nabídl spoustu 

výhod, které by měl jako hlavní sponzor před případnými dalšími sponzory. Nebyl to jen 

titul Hlavní sponzor, ale také další výhody jako například zvýrazněné logo společnosti na 

hlavním plakátu akce, logo umístěné na symbolickém šeku, umístění kontaktních údajů a 

informací o společnosti na viditelném místě v dějišti akce a v průběhu akce podávání 

informací pomocí rozhlasu o hlavním sponzorovi všem zúčastněným i přihlížejícím 

osobám. Panu Jánskému se projekt velice líbil a byl ochoten přistoupit na všechny 

stanovené podmínky. Mohla tedy být sepsána smlouva o reklamě (příloha 2), kterou 

následně podepsaly obě strany. 

 Po zajištění hlavního sponzora mohl přijít na řadu další krok – oslovení ostatních 

firem a společností, které by poskytly buďto peněžní částku nebo věcné dary. V případě 

finanční částky by byla celá výše daru přičtena k celkové vydělané sumě, připsána na šek a 

předána ZŠS v Merklíně. V případě poskytnutí věcných darů, by byly tyto dary použity jako 

ceny pro zúčastněné hráče. Pomyslní sponzoři byli oslovováni většinou emailem, někteří 

pak osobně a to většinou ze známosti. Dohromady jsem oslovil přes třicet potencionálních 

sponzorů a se sedmi z nich uzavřel dohodu. Nikdo z těchto sponzorů nebyl ochoten 

přispět finanční částkou, všichni se podíleli na turnaji formou cen pro hráče a u všech 

stačila slovní dohoda s tím, že jejich logo bude umístěno v dějišti akce. Seznam všech 

sponzorů si můžete přečíst níže. V závorce je uvedeno, jakými dary konkrétní sponzor 

přispěl. 
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Hlavní sponzor:  

Kapitol, a.s. (financování vstřelených branek, případné dofinancování nákladů turnaje) 

Ostatní sponzoři:  

Poháry Bauer, s.r.o. (sleva na vybrané poháry, medaile a sošky) 

Intersport Klatovy (sportovní taška, chrániče, fotbalový míč, stulpny, igelitové tašky, 

slevové poukazy na nákup sportovního vybavení) 

Českomoravská stavební spořitelna , a.s. (plyšové hračky, malé kožené míčky, 

propisovací tužky, igelitové tašky) 

NEXT REALITY GROUP, a.s. (zapůjčení stojanů, tisk potřebných materiálů) 

ONE PROMOTION, s.r.o. (propisovací tužky) 

BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o.  (poznámkové bloky, propisovací tužky, 

nástěnné hodiny, cestovní taška, batoh) 

Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. (linecké rohlíčky s ovocnou náplní – 25 balíčků)  

                     

4.1.7 Finanční plán 
 Zde si můžete přečíst, jak vypadal konečný finanční plán. Jak je vidět, startovné 

pokrylo všechny předpokládané výdaje. Vzhledem k tomu, že jsem ušetřil například za 

pronájem hřiště, tisk potřebných materiálů, výplata rozhodčích a fotografů, mohl být zisk 

ze startovného použit na nákup pohárů a cen pro hráče. Hlavní sponzor akce tak nemusel 

doplácet případné náklady, které by se nepokryly ze startovného. Turnaj tedy začal 

vydělávat prvním zaplaceným vstupem. Následně se připojili vstřelené branky a výdělečná 

byla také akce fotografů. Jako poslední přispěly do vydělané částky dvě slečny rozhodčí 

částkou 1200 Kč a to z vlastní vůle. Všechny tyto peníze, vydělané během turnaje se 

sečetly a byly připsány na symbolický šek (peníze od rozhodčích na šeku chybí z důvodu 

předání peněz až po vyhlášení). 
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Tabulka 2- Konečný finanční plán 

Příjmy Výdaje 

Startovné                            8x500 = 4000,- Poháry, sošky a medaile                -2099,- 

Dobrovolné vstupné                        2300,- Další ceny (lízátka, bonbony,…)    -1891,- 

AKCE focení                                         748,- Fix na zaznamenání výsledků            -10,- 

Vstřelené branky                              1330,- 
 Příspěvek od rozhodčích                 1200,- 
 

  CELKEM PŘÍJMY:                           + 9578,- CELKEM VÝDAJE:                            -4000,- 

  PŘÍJMY - VÝDAJE:  +5578,- 

 

 Po skončení celé akce byly peníze (kromě peněz za vstřelené branky) předány do 

rukou zástupce hlavního sponzora akce pana Jánského. Ten se rozhodl celkovou sumu 

navýšit o dalších 2422 korun na konečných 8000 Kč, které poslal na bankovní účet ZŠS 

v Merklíně. 

4.2 Realizace turnaje 
 Samotné realizování akce pro mne začalo již den před turnajem, kdy bylo potřeba 

připravit hřiště, namontovat plakáty sponzorů a polepit šatny cedulkami s názvy týmů. 

Ráno potom přivézt do místa konání nástěnku, stojany, poháry, ceny a další věci potřebné 

k realizaci. Když bylo vše přichystáno, mohl jsem uvítat přijíždějící týmy. Každému zástupci 

týmu bylo řečeno pár slov, týkajících se organizační stránky. Ještě než začaly samotné 

zápasy, musel každý trenér odevzdat vyplněnou soupisku mužstva se jmény a čísly hráčů a 

podepsat prohlášení, že plně zodpovídá za chování svých hráčů. Podpisem listiny také 

všichni trenéři souhlasili s tím, že organizátor akce neručí za osobní věci všech 

zúčastněných ani za zranění způsobená během turnaje. 

 Přesně v 8:30 byly zahájeny první dva zápasy a během jejich průběhu jsem pomocí 

rozhlasu přivítal všechny přítomné rodiče a diváky následujícím projevem: „Dobrý den, 

jmenuji se Martin Janda a chtěl bych vás přivítat na Klatovském hřišti při příležitosti 

konání turnaje KAŽDÁ BRANKA POMÁHÁ. Jde o fotbalový turnaj hráčů narozených v roce 

2006 a mladších. Za účasti osmi týmů, kterými jsou SK Klatovy 1898, Jiskra Domažlice, TJ 

Sušice, Okula Nýrsko, FC Rokycany, Sokol Mochtín, TJ Start Luby a TJ Svatobor Hrádek, se 

hraje systémem každý s každým. Celkovým vítězem se stane mužstvo s největším počtem 

vstřelených branek. Další zajímavostí je, že každá branka na turnaji bude hlavním 
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sponzorem, společností Kapitol, proměněna v deset korun. Následně bude celková suma 

společně s dobrovolným vstupným předána Základní škole speciální v Merklíně, kde by 

měla pomoci dětem s poruchou autistického spektra. Tímto děkuji, že i Vy jste přispěli 

nebo ještě přispějete.“ Následně byl přiblížen děj odehrávající se na hřišti a jmenovitě 

představeny rozhodčí turnaje. 

 V průběhu turnaje pak bylo nejdůležitějším úkolem včasné zapisování výsledků na 

hlavní nástěnku. Zde se nejvíce osvědčily stojany umístěné přímo u hřiště, kam po každém 

zápase rozhodčí zapsala výsledek utkání a čísla hráčů, kteří vstřelili branku. Rozhodčí tak 

ušetřili cestu k nástěnce a navazování zápasů mohlo být plynulé. Mým úkolem pak bylo 

opsat výsledky ze stojanů na hlavní nástěnku, kde si je mohli přečíst všichni přítomní. Na 

stojanech také bylo připevněné číslo příslušného hřiště (hřiště 1, hřiště 2). 

 Kolem desáté hodiny dopolední začínala doprovodná akce. Odehrávala se v místní 

hospodě, kde bylo připraveno velké bílé plátno a rekvizity s fotbalovou tématikou. Za 

dobrovolnou částku se mohli na památku nechat zvěčnit všichni, kteří měli chuť. 

 V následujících kapitolách se dočtete nejen o propozicích turnaje a hracím 

systému, ale také zde najdete soupisky mužstev, časový harmonogram, výsledky zápasů a 

průběh vyhlášení a předávání cen.              

4.2.1 Propozice turnaje 
 Propozice turnaje byly jako příloha zaslány emailem všem osloveným týmům 

společně s pozvánkou.   

Termín a místa konání: 30. 8. 2014, fotbalový stadion Rozvoj, Gorkého 440,  

Klatovy II.  

      

Kategorie:   Mladší přípravka (hráči ročníku narození 2006 a mladší) 

  

Účastníci:   8 týmů, rozhoduje rychlejší zaplacení startovného 

 

Startovné: 500,- Kč.  Nutno zaslat nejpozději do 20. 8. 2014 na bankovní 

účet 43-7856780237/0100, jako zavázání k účasti. (tato 

částka je v případě neúčasti na turnaji nevratná!!) Bude 

použita na náklady spojené s organizací (nájem hřiště, pitný 

režim pro týmy, nákup pohárů a medailí pro nejlepší týmy, 

nákup pohárů pro nejlepšího brankáře, hráče a střelce turnaje, 

nákup dalších cen pro všechny zúčastněné, zaplacení 

kvalifikovaných rozhodčích a fotografa turnaje,…) 
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Podmínky účasti: Každý tým má svoji sadu dresů stejné barvy (dres, trenýrky, 

štulpny). Každý z hráčů je povinen mít při utkání holenní 

chrániče. Za chování hráčů a členů týmu zodpovídá po celý 

turnaj příslušná osoba (trenér, vedoucí mužstva).   

     

Pořadatel turnaje:   Fotbalový oddíl SK Klatovy 1898 

 

Hlavní organizátor a  

zodpovídající osoba: Martin Janda, email: martin.janda9@seznam.cz,  

mob.: 720 411 095 

 

Rozhodčí: Organizátor turnaje zajistí 2 rozhodčí s platnou licencí. 

 

Ceny: První tři mužstva obdrží poháry, všechna zúčastněná mužstva 

diplomy a další ceny. 

    Oceněni budou nejlepší brankář, střelec a hráč turnaje. 

 

Pravidla hry: Hraje se na dvou hřištích o rozměrech 30x20 metrů. Hřiště je 

vyznačeno nízkými mety. Pokutové území je 5,5 metrů od 

brankové čáry po celé šířce hřiště. Branky o velikosti 2x5 

metrů. Hraje se s míčem o velikosti 3. Počet hráčů v poli je 4 

plus brankář (max. počet hráčů v týmu je ale 10 hráčů). 

Střídání při hře je libovolné. Auty se vhazují. Při odkopu od 

branky (útočící celek zahraje balón za branku) brankář 

zahajuje hru výhozem z ruky.  

 

Hrací čas:  1x12 minut hrubého času (každý tým by měl odehrát za 

turnaj cca 84 minut) 

 

Systém turnaje:  Hraje se systémem každý s každým. O umístění rozhoduje: 1. 

Počet vstřelených branek!! 2. Počet obdržených branek 3. 

Vzájemný zápas 
 Každá vstřelená branka bude ohodnocena částkou 10 Kč 

(hradí hlavní sponzor turnaje), celková suma poputuje na 

charitativní účely.  

 

Časový harmonogram: Sobota 30. 8. 2014 v 8:00 prezentace, 8:30 první zápasy dle 

rozpisu (Rozpis bude účastníkům zaslán nejpozději do 23. 

srpna na email, bude také vyvěšen na nástěnku v dějišti 

turnaje). 11:45 poslední zápas turnaje. 12:00 sečtení a 

vyhodnocení výsledků, 12:30 vyhlášení výsledků.  

 

Soupisky: Řádně vyplněnou turnajovou soupisku (bude zaslána týmům 

na email) odevzdají týmy při prezentaci mužstev (8:00 až 

8:15) spolu s registračními průkazy hráčů. 

 Minimální počet hráčů je 4 hráči + 1 brankář a trenér 

(zodpovědná osoba). 

Maximální počet hráčů je 9 hráčů + 1 brankář a trenér 

(zodpovědná osoba). 

 

mailto:martin.janda9@seznam.cz
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Organizační věci:  Každá zodpovědná osoba svého týmu (trenér, vedoucí 

mužstva, …) před zahájením turnaje podepíše, že plně 

zodpovídá za chování svých hráčů. Organizátor turnaje 

neručí za zranění hráčů ani nezodpovídá za osobní věci všech 

zúčastněných. 

4.2.2 Hrací systém 
 Jak již bylo naznačeno v propozicích, turnaj se hrál systémem každý s každým. 

Zápasy probíhaly současně na dvou hřištích a celkovým vítězem se stalo družstvo 

s největším počtem vstřelených branek. V případě shodného počtu branek u dvou nebo 

více týmů by rozhodoval počet obdržených branek (lépe by se umístil tým s menším 

počtem inkasovaných branek). Kdyby došlo na situaci, kdy mají týmy totožné skóre (stejný 

počet vstřelených i inkasovaných branek), rozhodoval by vzájemný zápas mezi těmito 

týmy. V případě remízy pak počet bodů na turnaji.  

 Po sečtení branek nenastala situace, že by měly dva týmy stejný počet nastřílených 

branek. O pořadí turnaje tedy rozhodovaly pouze vstřelené branky.   

4.2.3 Rozpis zápasů a časový harmonogram  
Jako první byla na programu turnaje prezentace mužstev. Ta proběhla od 8:00 

hodin a trvala patnáct minut. Byl to prostor pro trenéry týmů, kde měli odevzdat 

vyplněnou soupisku a podepsat, že zodpovídají za své hráče.  

 Přesně v 8:30 hodin proběhl výkop prvních zápasů. Každý z nich trval dvanáct 

minut s tříminutovou přestávkou na výměnu týmů. To znamená, že začátky zápasů byly 

pravidelně každých patnáct minut.  

ČAS  HŘIŠTĚ 1      HŘIŠTĚ 2 

8:30 FC Rokycany – Sokol Mochtín  Jiskra Domažlice – TJ Start Luby 

8:45 SK Klatovy 1898 – Okula Nýrsko  TJ Svatobor Hrádek – TJ Sušice 

9:00 TJ Sušice – Jiskra Domažlice   TJ Start Luby – FC Rokycany 

9:15 Okula Nýrsko – TJ Svatobor Hrádek  Sokol Mochtín – SK Klatovy 1898 

9:30 SK Klatovy 1898 – FC Rokycany  TJ Sušice – TJ Start Luby 

9:45 TJ Svatobor Hrádek – Sokol Mochtín  Okula Nýrsko – Jiskra Domažlice 

10:00 Okula Nýrsko – TJ Sušice   SK Klatovy 1898 – TJ Start Luby 
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ČAS  HŘIŠTĚ 1      HŘIŠTĚ 2 

10:15 Sokol Mochtín – Jiskra Domažlice  TJ Svatobor Hrádek – FC Rokycany 

10:30 TJ Svatobor Hrádek – SK Klatovy 1898 Okula Nýrsko – TJ Start Luby 

10:45 Jiskra Domažlice – FC Rokycany  TJ Sušice – Sokol Mochtín 

11:00 Sokol Mochtín – Okula Nýrsko  TJ Start Luby – TJ Svatobor Hrádek 

11:15 FC Rokycany – TJ Sušice   SK Klatovy 1898 – Jiskra Domažlice 

11:30 Jiskra Domažlice – TJ Svatobor Hrádek Sokol Mochtín – TJ Start Luby 

11:45 TJ Sušice – SK Klatovy 1898   FC Rokycany – Okula Nýrsko 

 

 Poslední zápasy tedy měly skončit tři minuty před dvanáctou hodinou. 

Samozřejmě se počítalo s časovou rezervou. Turnaj měl ale spád a zpoždění nakonec bylo 

pouze dvě minuty. Mohl se tedy dodržet předepsaný harmonogram, na kterém se 

počítalo s tím, že v 12:00 proběhne sečtení a vyhodnocení výsledků a o třicet minut 

později, v půl jedné, oficiální vyhlášení a předání cen.     

4.2.4 Soupisky týmů 
 Každý z trenérů obdržel na emailovou adresu soupisku, kterou musel odevzdat 

vyplněnou (název týmu, jméno zodpovědné osoby nebo trenéra, jména hráčů a jejich čísla 

dresů) půl hodiny před začátkem prvních zápasů. Složení jednotlivých mužstev bylo 

následující: 

FC Rokycany   

Spěváček Jan, Stejskal Lukáš, Tichý Jakub, Růžička Stanislav, Lang Sebastian, Kastner 

Daniel, Fritz Jan, Bozdech Filip, Kubrycht Matyáš, Drozda Zbyněk (trenér) 

Jiskra Domažlice 

Holý Ondřej, Ulman Tomáš, Volfík Petr, Kubal Martin, Paidar Zbyněk, Bukovanský Pavel, 

Šot Dominik, Berka Hynek, Tauer David, Schlägel Filip, Koza Jiří (trenér) 
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TJ Svatobor Hrádek 

Šmíd Sebastian, Jiřina Martin, Beníšek Vojtěch, Fremund Šimon, Illek Pavel, Pavlíček 

Martin, Přibyl Ondřej, Fremund Jonáš, Jiřina Karel (trenér) 

TJ Start Luby  

Matějka Jakub, Cihlář Petr, Denk Matyáš, Kafka Matěj, Bernard Filip, Hais Jan, Denk David 

(trenér) 

TJ Sokol Mochtín 

Höfler David Josef, Mareš Daniel, Kovařík Pavel, Horský Michal, Benda Ondřej, Selinger 

Samuel, Kolář Jan, Kulich Petr, Biedermann Miroslav, Biedermann Marek, Mareš Jaroslav 

(trenér) 

TJ Sušice 

Balvín Tomáš, Myslík Ondřej, Jarolímek Jakub, Kulhánek Martin, Karas Lukáš, Riepl Jan, 

Hubáček Marek, Pivetz David, Bauer Václav, Jarolímek Jaroslav (trenér) 

SKP Okula Nýrsko 

Hanus Štěpán, Toman Filip, Vacek Benjamin, Pittner Lukáš, Karlovský Mikuláš, Voráček 

Jan, Hanus Štěpán, Dvořák Robin, Rubáš Oliver, Kotlan Matyáš, Macháček Roman (trenér) 

SK Klatovy 1898 

Lajpold Denis, Baxa Jan, Papoušek David, Lobovský Robert, Jirotka Jan, Kortán Jan, Hájek 

Jiří, Panoš Jiří, Lukeš Marek ml., Mazán Jan, Lukeš Marek st. (trenér)  

4.2.5 Výsledky zápasů 
 Všech osmadvacet zápasů nabídlo divákům zajímavou podívanou. O atraktivnosti 

útočného systému hovoří fakt, že kromě třech zápasů padlo v každém utkání tři a více 

branek. Největším rozdílem skončilo utkání mezi domácími Klatovy a jejich protivníkem 

z Lub, ve kterém domácí hráči zvítězili poměrem 7:0. Přehled všech výsledků si můžete 

přečíst zde:  

FC Rokycany – Sokol Mochtín  4:2 

SK Klatovy 1898 – Okula Nýrsko  6:1 

TJ Sušice – Jiskra Domažlice   4:1 
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Okula Nýrsko – TJ Svatobor Hrádek  1:3 

SK Klatovy 1898 – FC Rokycany  3:1 

TJ Svatobor Hrádek – Sokol Mochtín  0:1 

Okula Nýrsko – TJ Sušice    1:4 

Sokol Mochtín – Jiskra Domažlice  0:1 

TJ Svatobor Hrádek – SK Klatovy 1898 2:6 

Jiskra Domažlice – FC Rokycany  1:7 

Sokol Mochtín – Okula Nýrsko  2:1 

FC Rokycany – TJ Sušice   2:2 

Jiskra Domažlice – TJ Svatobor Hrádek 2:1 

TJ Sušice – SK Klatovy 1898   2:2 

Jiskra Domažlice – TJ Start Luby  1:0 

TJ Svatobor Hrádek – TJ Sušice  2:2 

TJ Start Luby – FC Rokycany   1:7 

Sokol Mochtín – SK Klatovy 1898  0:2 

TJ Sušice – TJ Start Luby   4:0 

Okula Nýrsko – Jiskra Domažlice  5:4 

SK Klatovy 1898 – TJ Start Luby  7:0 

TJ Svatobor Hrádek – FC Rokycany  0:3 

Okula Nýrsko – TJ Start Luby   7:1 

TJ Sušice – Sokol Mochtín   4:0 

TJ Start Luby – TJ Svatobor Hrádek  3:4 

SK Klatovy 1898 – Jiskra Domažlice  4:1 

Sokol Mochtín – TJ Start Luby  1:2 

FC Rokycany – Okula Nýrsko   2:3   



34 

 

4.2.6 Konečné pořadí 
 Po posledních dvou zápasech jsme sečetli jak vstřelené, tak i inkasované branky 

každého týmu. Ukázalo se, že vítězem se stal tým nejen s nejvíce nastřílenými brankami, 

ale také s největším počtem pomyslných bodů. Druhé místo obsadil tým, kterému by sice 

patřilo bodově až místo třetí, ale díky šestadvaceti brankám obsadil právě druhé místo na 

úkor třetí Sušice.  

Konečná tabulka:  

1. SK Klatovy 1898 30 vstřelených branek 19 (pomyslné body) 

2. FC Rokycany  26    13 

3. TJ Sušice  22    15 

4. Okula Nýrsko  19    9 

5. TJ Svatobor Hrádek 12    7 

6. Jiskra Domažlice 11    9 

7. TJ Start Luby  7    3 

8. Sokol Mochtín 6    6 

4.2.7 Individuální ocenění a další statistiky 
 Nejlepším hráčem turnaje byl trenéry všech týmů zvolen Robert Lobovský z týmu 

SK Klatovy 1898. Nejvíce branek ze všech hráčů zaznamenal rokycanský Sebastian Lang, 

který se trefil do sítě soupeřů třináctkrát. Poslední individuální cena patřila nejlepšímu 

brankáři na turnaji. Tím byl vyhodnocen Tomáš Balvín z týmu TJ Sušice, který inkasoval 

v sedmi odchytaných zápasech osm branek.  

 Počet týmů:     8 

 Počet odehraných utkání na turnaji:  28 

 Počet vstřelených branek na turnaji:  133 (4,75 na zápas) 

 Nejvíce branek v jednom utkání:  9 (Nýrsko – Domažlice 5:4) 

 Nejméně branek v jednom utkání:  1 (Domažlice – Luby, Mochtín – 

Hrádek, Domažlice – Mochtín 1:0)  

 Celková vybraná suma (v korunách):  5578 

 Na účet ZŠS v Merklíně bylo posláno  8000 Kč  

 Celkový počet zúčastněných hráčů:  71 
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4.2.8 Vyhlášení výsledků, předání cen a symbolického šeku 
 Po ukončení zápasových bojů, sečtení a vyhodnocení výsledků a nachystání věcí 

potřebných k předávání cen se všechna mužstva seřadila na hrací plochu. Před samotným 

předáním cen jsem jako pořadatel pronesl pár následujících slov: 

„Ještě než přejdeme k samotnému vyhlášení a předání cen, sluší se poděkovat! Za prvé mi 

dovolte poděkovat všem sponzorům v čele s hlavním sponzorem, společností Kapitol. 

Moje poděkování patří také klubu SK Klatovy 1898 a panu správci Václavu Kopřivovi, který 

nám umožnil sehrát turnaj v tomto krásném prostředí. A v neposlední řadě bych chtěl 

poděkovat všem, co mi pomáhali s organizací. Ať už to byl trenér domácího týmu Marek 

Lukeš, dvě slečny rozhodčí Zuzana Špindlerová a Tereza Hessová, naši dva fotografové 

Andrea Jarošíková s Michalem Procházkou nebo celá moje rodina, která se zapojila do 

příprav. Největší podíl na vydělané částce máte ale vy, hráči! Pevně věřím, že až si 

v budoucnu budete vydělávat fotbalem, vzpomenete si na dnešní akci a nezapomenete, 

že mezi vámi žijí lidé, kteří potřebují vaši pomoc. Ale dost už bylo děkování! Pojďme 

k tomu, na co se těšíte nejvíc. K předávání cen.“ 

Následovalo předání všech cen. Jako první na řadě se předával symbolický šek 

v hodnotě 4378 korun (na šek nebyla připsána darovaná částka od rozhodčích) paní 

ředitelce ZŠS v Merklíně Ivaně Kováčové z rukou Jiřího Jánského, zástupce hlavního 

sponzora. Následovalo předání individuálních cen fotografům, rozhodčím, nejlepšímu 

hráči, brankáři a střelci turnaje. Ti si odnesli věcné ceny od sponzorů akce a sošky. Na 

úplný konec se vyhlašovalo pořadí týmů. Začínalo se od osmého týmu a jako poslední 

přišel na řadu celkový vítěz. Všechny týmy dostali diplom, tašku se sladkostmi a věcnými 

dary. První tři týmy si navíc odnesli poháry a medaile. 

Závěrem bylo všem poděkováno za hladký průběh celého dne, popřáno mnoho 

štěstí do dalších fotbalových bojů a po společné fotografii se týmy postupně rozcházely.  

Po ukončení turnaje za mnou přišli obě rozhodčí s přáním, finančně se podílet na 

výši vybrané částky. Každá z nich věnovala 600 korun, které jsem připočetl k částce na 

šeku a peníze předal hlavnímu sponzorovi. Ten se rozhodl konečnou sumu 5578 Kč navýšit 

na 8000 Kč a následující týden poslal peníze bankovním převodem na účet ZŠS v Merklíně.     

  



36 

 

5 DISKUZE 
 Přípravy i realizace fotbalového turnaje pro kategorii přípravek proběhla bez 

větších problémů. Chtěl bych především poděkovat všem sponzorům, bez kterých by se 

tato akce nedala uskutečnit na takové úrovni jako s nimi. Především hlavní sponzor 

přispěl nemalou částkou a zajistil tak dobré jméno celého turnaje. Poděkování patří ale 

také všem, kteří se spolupodíleli na organizaci turnaje nebo byli součástí jeho samotného. 

V neposlední řadě bych chtěl vyzdvihnout fakt, že klub SK Klatovy 1898 zapůjčil zcela 

zdarma své zázemí a podílel se na přípravách celé akce.  

 Věřím, že se s vedením klubu dohodneme, že tento ročník turnaje nebyl poslední. 

Byl bych velice rád, aby se tato akce konala každoročně a měla rok od roku větší úspěch. 
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6 ZÁVĚR 
 Tato bakalářská práce pojednává o tom, jak lze připravit, zorganizovat a zrealizovat 

turnaj. A to nejen ve fotbalu, ale může být vzorem i pro ostatní míčové sporty. K tomu, 

aby vše dobře klaplo, je zapotřebí mít především dobré zázemí. V dnešní době je mnoho 

typů turnajů a každý z nich je něčím specifický. Myslím si, že tento turnaj byl svým 

způsobem jedinečný a vzhledem k ohlasům po jeho skončení také atraktivní.  

 Během turnaje nenastal žádný vážnější problém a za to jsem jako hlavní 

organizátor velmi rád. Všichni zúčastnění i přihlížející pojali turnaj v duchu FAIR PLAY a 

upřednostnili zábavu před výsledky.  

Díky této práci jsem získal nové zkušenosti, nejen co se týče organizačních věcí, ale také 

v práci s lidmi a navazování nových kontaktů. Práce na projektu mě velice těšila a 

naplňovala nejen z důvodu povinnostního, ale především po stránce lidské. Jsem velice 

rád, že jsem mohl pomoci lidem, kteří na podanou ruku čekají. 

 Pevně věřím, že tato práce bude sloužit nejen, jako vzor pro pořádání druhého 

ročníku turnaje KAŽDÁ BRANKA POMÁHÁ, ale také poslouží ostatním nadšencům, kteří se 

s chutí vrhnou do pořádání podobných akcí.  
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8 RESUMÉ 
V této bakalářské práci se pojednává o projektování a realizaci fotbalového turnaje. Práce 

je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se pojednává o 

charakteristice a pravidlech fotbalu, hracích systémech a sponzoringu. V praktické části se 

udává vše od plánování, průběhu příprav až po realizaci projektu. Klíčová slova jsou: 

organizace turnaje, fotbal, mladší školní věk, porucha autistického spektra. 

 

This bachelor thesis concerns of planning and realization football tournament. The 

bachelor thesis is devided into the theoretical and the practical parts. The theoretical part 

concerns of characteristic and rules of football, playing's system, and sponsorship. In the 

practical part is mentioned everything from planning, preparation course to realization of 

the project. Keywords are: organization tournament, football, younger school age, 

disorder autistic spectrum. 
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Příloha č. 3 – Vzor dokladu o zaplacení startovného 
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Příloha č. 4 – Podpis zodpovědných osob 
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Příloha č. 6 – Symbolický šek 

 

Příloha č. 7 – Fotografie z turnaje 

 

Foto 1- Předání symbolického šeku 
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Foto 2 – Nejlepší hráč turnaje Robert Lobovský 
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Foto 3 – Akce fotografů pro rodiče a děti 
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 Foto 4 – Poháry a medaile 
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Foto 5 – Závěrečné vyhlášení 

 

 

 
 

Foto 6 – Vítězný tým SK Klatovy 1898 
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Foto 7 – Odměny pro hráče 

 
 

Foto 8 – Místo konání akce 


