PROJEKT

ST.OR.M

Proč vznikl Projekt ST.OR.M ?
Projekt STORM vznikl jako vzájemná spolupráce tří pražských volejbalových klubů pracujících s mládeží:
SKŠ ZŠ Mikulova Praha
TJ ORION Praha

Studio Sport
Ve věkových kategoriích Přípravka I, II, III, MLŽKY a STRŽKY pracují všechny tři oddíly samostatně.
Ke vzájemnému propojení a přerozdělování hráček bude docházet od kategorie KKY a starší

• Hlavním cílem spolupráce je rozšíření členské základny pro dívčí volejbal
• možnost nabídnout všem hráčkám různé kvalitativní úrovně mládežnických soutěží
• Zamezení „vykrádání“ našich klubů jinými kluby, které nabízí našim hráčkám možnost hrát vyšší
soutěže a přitom vlastní mládež nevychovávají a jdou cestou „přetahování“ hráčů a hráček z klubů,
které s mládeží pracují již od těch nejmladších kategorií

Projekt ST.OR.M – představení klubů

SKŠ ZŠ Mikulova Praha

TJ ORION Praha

Studio Sport

WEB: http://www.mikulovka.estranky.cz

WEB: http://www.tjorion.cz

WEB: http://studio-sport.cz

Volejbalový oddíl SKŠ ZŠ Mikulova je jeden z
největších dívčích volejbalových oddílů v
Praze. Náš oddíl se snaží umožnit realizaci
širokému spektru hráček. Našimi cíli jsou
jednoznačně nejvyšší republikové soutěže, ale
zároveň dáváme prostor i těm, které v těchto
soutěžích nenajdou své uplatnění. Proto ve
všech kategoriích máme minimálně dvě
družstva, aby v tak zvaných "B" družstvech
získaly herní zkušenosti i ostatní hráčky.
Naopak hráčkám, které chtějí hrát volejbal na
té nejvyšší úrovni, umožňujeme konfrontaci jak
s nejlepšími družstvy v ČR, tak i v
mezinárodním měřítku. Pravidelně se
účastníme mezinárodních volejbalových
turnajů především v Itálii, která v Evropě patří
k volejbalové špičce.

Volejbalový oddíl TJ Orion Praha má
dlouhodobé tradice v oblasti mládežnického
volejbalu. Před mnoha lety fungoval jako
výhradně dívčí oddíl zabezpečující komplexní
volejbalovou přípravu od malých děvčat (první
stupeň ZŠ) až po juniorky (19leté slečny) a
také družstvo žen. Bohužel v posledních
letech s odchodem starších a zkušených
trenérů došlo k postupnému redukování
tréninkové činnosti a hrozil téměř úplný zánik
tohoto volejbalového oddílu. S hrstkou
nadšenců jsme se rozhodli tuto tradici oprášit
a volejbal pro děti opět otevřít, a to pro dívky i
chlapce. Orion je jediný volejbalový oddíl pro
mládež v Praze 12 a v blízkém okolí Prahy 4

Studio Sport vzniklo v roce 2000 a zaměřuje
se na volejbal děvčat. V současné době tady
hraje a trénuje cca 70 děvčat ve věku 6-17 let.
O jejich činnost se stará vedoucí celého
projektu spolu se 7 trenérkami a trenéry. V
současné době využíváme týdně 20
tréninkových hodin ve sportovní hale i na
venkovních kurtech ZŠ U Obory v PrazeUhříněvsi, trénujeme také v Lidovém domě a v
tělocvičně ZŠ Kolovraty. Je třeba dodat, že
družstva Studio Sport startují v oficiálních
soutěžích už od roku 2002, na kontě máme
mnoho titulů Přeborník Prahy, v kategorii
minivolejbal jsou děvčata Mistryně ČR 2016,
starší žákyně pak bronzové z Mistrovství ČR
2013.

Základní myšlenka Projektu ST.OR.M

Členská základna:
230 dětí
z toho 150 dívek

Členská základna:
70 dětí
z toho 70 dívek

Členská základna:
150 dětí
z toho 150 dívek

Základní myšlenka Projektu ST.OR.M
• Zvýšení základny pro výběr dívek do jednotlivých
úrovní mládežnických soutěží v kategoriích KKY,
JKY
Členská základna:
450 dětí
z toho 370 dívek
a 80 chlapců

• Možnost sdílení zkušeností a vzájemné hostování
trenérů
• Možnost náboru chlapců i v oddílech Studio Sport
a SKŠ ZŠ Mikulova Praha a jejich následného
převzetí oddílem TJ ORION Praha v kategorii
MLŽCI
• Posílení pozice všech tří klubů v rámci PVS

Projekt ST.OR.M – rozdělení soutěží
Předpokladem je, že každý z klubů SKŠ ZŠ Mikulova Praha, TJ ORION Praha
a Studio Sport přinese do Projektu STORM různou úroveň soutěží resp. jeho
hráčky doplní hráčky spolupracujících klubů při přechodu z kategorie STRŽKY
do kategorie KKY.
Předpokládané soutěže:
SKŠ ZŠ Mikulova Praha:
Členská základna:
450 dětí
z toho 370 dívek
a 80 chlapců

Extraliga Kadetek
Extraliga Juniorek
PP Kadetek
PP Juniorek

TJ ORION Praha:

1. liga Kadetek
1. liga Juniorek
PP Kadetek
PP Juniorek
2. liga žen

Studio Sport

podpora členské základny pro KKY, JKY

Projekt ST.OR.M – rozdělení soutěží

Projekt STORM

Ženy (2.liga)

Každý oddíl samostatně

Členská základna:
450 dětí
z toho 370 dívek
a 80 chlapců

Juniorky (Extraliga, 1.liga, ČP, PP)
Junioři (1. liga, ČP, PP)
Kadetky (Extraliga, 1. liga, ČP, PP)
Kadeti (ČP, PP)

STRŽKY
STRŽCI
MLŽKY
MLŽCI

Přípravka I., II., III.

Projekt ST.OR.M – soutěže žen
Projekt STORM by chtěl v budoucnu nabídnout svým hráčkám i možnost hrát soutěže žen na
úrovni 1. resp. 2. liga žen
Díky široké základně se nabízí i možnost nabídnout ligové soutěže prezentaci potenciálních
sponzorů. Pro ně může být zajímavé nejen se prezentovat při ligových soutěžích, ale
především možnost oslovit všechny členky a členy všech tří klubů včetně jejich rodinných
příslušníků (ca 1500 potenciálních klientů)

ST.OR.M

