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Charakteristika subjektu:

FOTBALOVÁ A SPORTOVNÍ AKADEMIE Praha 5, z.ú. se zaměřuje na všeobecný sportovní trénink dětí
a mládeže, a to již od přípravky po dorost.  Děti se ve FASA Praha 5 v  duchu hesla „Kdo si hraje,
nezlobí“  učí  nejen  fotbalovým,  ale  především  dalším  všestranným sportovním  dovednostem,  v
současné  době  pravidelně  dochází  naši  svěřenci  rovněž  do  atletického  a  plaveckého kroužku.
Současně  se  tým  dnes  již  18  zkušených  kvalifikovaných  trenérů  snaží  o  předávání  zásadních
pedagogických návyků, jinak řečeno zajišťovat výchovu dětí a mládeže i pro běžné životní situace.
Děti se mají možnost ve FASA PRAHA 5 naučit samostatnosti v rozhodování při konkrétních situacích,
současně jsou vedeny k týmové spolupráci, kde od prvopočátku se jim vštěpují myšlenky a návyky, jež
jim  do  budoucna  pomohou  snáze  se  zorientovat  a  vyřešit  mnoho životních  situací.  V týmu  jsou
nuceni spolupracovat nejen se svými vrstevníky, ale rovněž se staršími dětmi, kdy se učí vzájemnému
respektu  vyslechnout  názor  staršího  a  zkušenějšího,  ale  také se  posouvat  do  role,  kdy  oni  sami
předávají své dosavadní zkušenosti mladším kamarádům. Při trénincích se rovněž děti seznamují se
zásadami  elementární  slušnosti,  zdravé  soutěživosti,  motivace,  ctižádosti  a  „Fair  Play“  obecně  –
závist, zloba nebo nezdravá nesportovní agresivita nemá ve FASA žádné místo. 

Alex Zbur, zakladatel Akademie a sesterské, dnes velmi prestižní fotbalové FA AZ Praha, která je v
současné době ve všech třech mládežnických soutěžích PFS, kterých se účastní na vedoucím místě, se
věnuje sportovní trenérské činnosti a práci s mládeží již více než 25 roků, v prvopočátcích pracoval a
zastával funkci vedoucího, později hlavního vedoucího na sportovních dětských táborech. Vzhledem
ke svému nadšenému všeobecnému zájmu o sport, dosahoval v mládežnických letech velmi dobrých
sportovních výsledků, především v oblasti atletiky a kopané. 
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Sportovní trenérské činnosti se začal věnovat před více jak 25 roky, fotbalové trenérské činnosti před
více jak 20 roky, kdy začínal u ligového dorostu v oddíle SK Motorlet Praha. Za dobu své kariéry
nasbíral  mnoho  zkušeností  s trénováním  dětí  a  mládeže,  a  to  nejen  v tuzemsku,  ale  na  mnoha
zahraničních stážích ve věhlasných fotbalových klubech ( AC Milán, Bayern Mnichov, Ajax Amsterdam
a řada dalších ). Trénoval reprezentační mládežnické výběry hl. m. Prahy, má zkušenosti ze scautingu
mládeže ve fotbalovém týmu AC Sparta Praha.  

Vzhledem k tomu, že zásadně nesouhlasí s jednostranným zaměřováním a zatěžováním dětského
organismu, jak je tomu dnes bohužel běžné, je vcelku logické, že v něm dlouho zrála myšlenka na
založení vlastní sportovní a fotbalové akademie, která by respektovala sportovní moderní myšlenky
v celosvětovém měřítku, a to především ve smyslu odsunutí výsledku na druhé místo a věnovat se
spíše tomu, aby se děti věnovali něčemu, co je baví, v čem mohou vyniknout a naučí se při tom i
sebekázni a respektu k ostatním a k dalším sportům, nejenom fotbalu. 

Právě proto se jako velký fanoušek a trenér rozhodl  v březnu roku 2014 založit  první  společnost
FOTBALOVÁ AKADEMIE ALEXE ZBURA s.r.o. ((dále jen „FAAZ), jejímž hlavním smyslem je předávat
bohaté zkušenosti profesionálním způsobem dětem a mládeži od nejútlejšího věku do doby, kdy se
budou mladí sportovci sami schopni rozhodovat o svém dalším směrování. 

Na podzim roku 2014 byla následně založena z  důvodu zlepšení  všeobecné  komplexní sportovní
průpravy  společnost  nezisková  -  FOTBALOVÁ  A  SPORTOVNÍ  AKADEMIE  Praha  5,  z.ú.,  řádně
přihlášena v obchodním rejstříku, ve FA ČR a PFS. 

V neposlední řadě již první roky sportovních Akademií jasně ukazují, že mají svou velmi významnou
roli v boji proti patologickým celospolečenským negativním jevům, které jsou, bohužel, každodenní
součástí dnešního běžného života. Děti se ve FAAS Praha 5 aktivně zabaví, dělají něco, co je baví,
v čem mohou vyniknout, nenudí se, díky čemuž je tak mnohem menší riziko např. inklinace k  drogám,
kriminalitě, gamblerství či dokonce kriminalitě. 

Po tříletém působení a cílevědomé práci s dětmi, přestože má řada oddílů velké problémy s počtem
mládeže,  má  sportovní  organizace  v současně  době  ve  sportovních  odvětvích  fotbal  -  atletika  -
plavání více jak 180 členů v jednotlivých věkových kategoriích a její  stavy se každý týden utěšeně
rozrůstají a to i o již aktivní registrované sportovce. 

Akademie doplňují vhodným způsobem základní a  hlavní společenské poslání školy a rodiny, tedy
výchovu zdravých,  slušných a  vytrvalých mladých jedinců,  kteří  mohou být velkým přínosem pro
společnost.

Provozní podmínky:

V současné době má sportovní Akademie své hlavní zázemí v Praze 5 -  Barrandov, kde nejmenší
působí  v  areálu  ZŠ  ul.  V  Remízku  č.  919,  kde  je  k  dispozici  travnaté  hřiště  i  atletický  ovál,
bezprostředně s ním sousedí AQUA PARK Barrandov, kde starší ročníky absolvují v rámci TJ  každý
týden plavecký výcvik. Dále působí v nově otevřeném areálu Praha 5, ZŠ Chaplinovo nám. č. 1/615,
kde  byla  dokončena  výstavba  moderního  víceúčelového  fotbalového  hřiště  s  UMT  v  krásném
prostředí u parku chráněné krajinné oblasti Prokopské údolí, Praha 5 - Barrandov, fotbalová utkání 
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PFS se hrají v krásném areálu spřáteleného SK Čechoslovanu Chuchle, kde je uzavřena dlouholetá
smlouva s vedením klubu. Akademie dále rozšiřuje své služby pro nejmladší děti z okolí. Od dubna
tohoto  roku  budou  kvalifikovaní  trenéři  Akademie  spolupracovat  s  vybranými  MŠ  na  Praze  5,
Barrandov, kde po denní docházce budou vyzvedávat nejmenší benjamínky v MŠ a následně je učit
prvním sportovním krůčkům a rozvíjet pohybové vlohy v oblasti všeobecné přípravy. Tento program
je již poskytován od r. 2015 v několika MŠ v Praze ( MŠ Bendova, MŠ Pastelka, MŠ Dolinka ). 

Po tříroční práci s našimi nadějemi se nám však potvrzuje to, co nám bylo již dávno jasné, že i když na
prvním místě je ve formování jedince rodina a škola, i přes všestranné sportovní zaměření, mají děti
nedostatečné vzdělání či zájmovou aktivitu v poznávání základních vjemů ze života fauny. Proto od
září 2017 zařazujeme do našeho programu rybářský a myslivecký kroužek pod vedením zkušených
lektorů. 

Shrnutí:

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že činnost Akademie má skutečně svůj společenský
smysl,  a  to  nejen  z pohledu  sportovního,  ale  také  a  především  z pohledu  výchovně  –
vzdělávacího. 

Věříme proto, že zájem o naše služby projeví co nejvíce rodičů a vedení mateřských školek
a základních škol, kteří mají zájem na ideálním rozvoji Našich - Vašich dětech. V případě
zájmu je  možné  shlédnou,  či  aktivně  se  zúčastnit  našich  TJ  po  dohodě  s  jednotlivými
trenéry, či po kontaktování vedoucího trenéra, ředitele FA SA Praha 5, z.ú. Alexe Zbura

V Praze dne 7.3. 2017                  
              (www.faazpraha.eu - MT 736 504 965 - email alexzbur@seznam.cz )


