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A. Cíle projektu:
1. Formou mezinárodní spolupráce měst a místních etablovaných volejbalových
klubů (např. VK Ostrava je letošním vítězem Extraligy v ČR viz foto) významně
zkvalitnit výchovu volejbalové mládeže a umožnit tak co nejlepší podmínky ke
sportovnímu růstu vlastních odchovanců, kteří tak nemusejí opouštět región (snadno
dostupná vzdálenost)!

2. Propojit organizačně tyto volejbalové kluby s vysokém odborným potenciálem
v těchto blízkých městech (polský volejbal patří v současnosti k evropské špičce),
sladit jejich činnost s cílem efektivně využít jejich lidských, materiálních a
finančních možností. Umožnit taky vzájemně se seznámit s metodikou výchovy
volejbalové mládeže.

B. Formy spolupráce:
1. Organizování kvalitních mezinárodních volejbalových turnajů pro mládež (každý
klub uspořádá minimálně 2 mezinárodní turnaje ročně)
2. Pořádání společných mezinárodních kempů (každý klub alespoň 1x ročně)
3. Výměnné stáže trenérů a metodiků klubů za účelem seznámení s každodenní prací
klubu s volejbalovou mládeží (pro cca 1-2 osoby z každého klubu)

-2-

4. Společné semináře mládežnických trenérů (každý rok střídavě v jiném městě) a
spolupráce klubů při jejich vzdělávání (výměna metodických materiálů, účast na
školeních apod.)
5. Spolupráce klubů při přechodu volejbalové mládeže do kategorie dospělých
(formou hostování, výměnných stáží hráčů apod. např. ve VK O – viz foto vítězného
týmu České extraligy vedené trenérem národního družstva ČR Zdeňkem Šmejkalem)
6. Spolupráce klubů v oblasti výchovy volejbalové mládeže ve farmářských klubech a i
jejich široké zapojení do tohoto projektu mezinárodní spolupráce

C. Závěr:
Tento mezinárodní projekt je nejenom prohloubením spolupráce mezi jednotlivými kluby a
městy, ale je i snahou efektivně využít všech materiálních, organizačních a lidských možností,
kterými zúčastněná blízká významná města Ostrava, Bielsko Biala a Žilina a volejbalové
kluby v těchto městech disponují.
Předložený projekt je primárně snahou i o to, aby vlastní odchovanci volejbalových klubů
měli šanci růst v co nejkvalitnějším mezinárodním konkurenčním prostředí a nemuseli
odcházet za kvalitním volejbalem do vzdálených zavedených velkoklubů, nýbrž aby tento
projekt přivedl kvalitní mezinárodní mládežnický volejbal k nim!
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