1. MLÁDEŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ - ROZVOJ MLÁDEŽE A DÍVČÍHO FOTBALU
Má hlavní priorita je Grassroots výkonnostní fotbal a podpora rozvoje mládeže a dívčího fotbalu.
Mládež potřebuje podporu ve všech věkových kategoriích a na všech výkonnostních úrovních.
Nespoléhat na talenty a věnovat se každému dítěti, které má sen reprezentovat a hrát ligu.
Prosadím, aby kraje obdrželi více financí nežli doposud. Současných 1 mil kč je nedostačujících a
odrazová částka musí začínat na 5 mil Kč každému KFS. Následné transparentní přerozdělení na svá
OFS a to dle výkonosti a velikosti členské základny.
Zajistím fotbalu návrat dobrého jména a zvýšení nové členské základny i u dětí, kde nábory budou
správnou a soutěživou formou s objektivním vyhodnocením.
Program ProFútbolAnalytics bude po celou dobu mé účasti ve VV pro Grassroots kategorii zdarma.
Nutná změna výběru a náborů mládeže. Vytvoříme koncepci pro nejenom elitní mládež a akademie
RFA, kterým budou předcházet výběry OFS U12, U13 ,kde je nejdůležitější ročník přechodu na velký
11 fotbal .
76 OFS center a reprezentací, pro objektivně vybrané hráče a hráčky, talenty s možností tréninku
jednou týdně s trenéry licence UEFA A a PRO.
Následný kvalitní výběr do KFS reprezentace krajů s návazností právě do RFA akademií, v kterých
budou opravdu nejlepší nejenom hráči, nýbrž i trenéři UEFA PRO, kteří vzejdou z výběrových řízení.
Vytvoříme právní legislativu k přestupům u elitní mládeže.
Základem bude i podpora klubům všech regionů s provázaností na školský fotbal, který prosadím s
hejtmany.
V neposlední řadě je nutná návaznost z přechodu akademií RFA, které musí projít reorganizací
modelu, nebo rozšířením na 14 tj. do každého kraje. Návaznost do dospělého fotbalu, kde ČFL,
MFSL a DIVIZE musí být právě pro tuto kategorii odrazovým můstkem.

Chybějící fotbalová infrastruktura hřišť a stavba nových UMT či multifunkčních sportovišť nejenom
v horských oblastech je mou prioritou.

2. VZDĚLÁVÁNÍ A STÁŽE TRENÉRŮM
Trenéři jsou naše cesta k úspěchu. Dlouhodobě zmiňuji, že je třeba pomoci a dbát na kvalitu před
kvantitou.
Navázat musíme na pana Brucknera či současného pana Trpišovského, který svou pílí dokázal, že i
u nás je možno mít nejenom skvělé hráče, nýbrž i trenéry. Musíme je ale učit, motivovat, posouvat.
Licence není vše, nicméně je i ukazatel vůle a cíle každého trenéra. Bez píle a sebevzdělávání to
dnes nelze mít úspěchu .#trenujspravne
Trenér je učitel fotbalu a lepší ambicióznější budou upřednostňováni v angažmá FAČR již na
úrovních Grassroots trenérů OFS center, KFS a RFA akademií. Řádná výběrová řízení, žádné trafiky
kamarádů.
Nastavím koncepci vzdělávání trenérů tak, aby probíhalo v pravidelných intervalech formou
komunity a předávání zkušeností. Trenéři s licencemi UEFA A a PRO budou nosným pilířem.
Zajistím zahraniční stáže jak na území ČR formou pozváním úspěšných mezinárodních trenérů k nám,
ale i výjezdy českých, moravských a slezských trenéru do zahraničí. To vše zdarma pro nejlepší z nich.
Praxe musí být nad teorií již v povinném školení.
Trenéry musíme adekvátně zaplatit již na okresní úrovni. Paradoxně u dospělých A týmu Ligy je
povinnost mít licenci A, nicméně u mládeže nikoliv. Toto se musí vybalancovat.
Česká republika je malou fotbalovou zemí a právě proto si musí svou mládež prostřednictvím
trenéru hýčkat. Podpora trenérů je základem vývoje mladého hráče.
Centralizovaná metodika, jen ta nás posune k úspěchu. Osnova a manuál pro trenéry.
Co se dá měřit a vyhodnocovat se musí využít. Programů k tomuto je spousty, nicméně za sebe
dávám www.ProFutbolAnalytics.com ZDARMA.
Analytika a moderní koncept tréninku vycházející z této, nám dává za pravdu. Metodika tréninku
musí vycházet z diagnostiky či screeningu. Fotbal je kolektivní sport nicméně práce na individuálním
přístupu ke každému hráči bude odměněna úspěchem a radostí dětí i rodičů.Pravidelné
vyhodnocování a výstupy pro rodiče. #fotbalovevysvedceni #trenujspravne
Zkušenosti ze zahraničí, fotbalových velmocí, jako jsou Itálie, Anglie, Španělsko Německo, Francie
nebo Švýcarsko, Belgie, Holandsko,musí být zakomponovány do programu #spravnytrener. Takto
hovoří většina českých hráčů, kteří působili a působí v zahraničí.
Vyberme to nejlepší do českého fotbalu. Spolupráce se zahraničními kluby a spolupráce se zástupci
FIFA a UEFA včetně nadací.

3. ASOCIACE FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH - NOVÉ TVÁŘE
Rozhodčím musíme chtít umožnit rozhodovat v klidu, nikoliv pod tlakem.
Sport bez rozhodčí nelze praktikovat. Z tohoto důvodu prosadím založení jejich asociace, která bude
rozhodčí zastupovat.
Zajistím program pro nábory nových rozhodčích a jejich začleňování i u mládeže do funkce
rozhodčího.
Funkce rozhodčího musí být vnímána jako nedílný článek fotbalu a to obzvláště po kauzách Horník,
Pelta, Berbr.
Na každém utkání 1 ligy a časem i u všech profesionálních soutěží budu požadovat VAR systém, a
řádné proškolení rozhodčích, jen takto se zajistí regulérnost těchto soutěží.

4.TRANSPARENTNOST A HOSPODAŘENÍ A ROZVOJ
Fotbal se očistí svou transparentností. Stanovy KFS by měli korespondovat se stanovami FAČR a to
bez jakýchkoliv změn či dodatků.
Řádné uveřejňování nákupů, výdajů v elektronické formě s uveřejňováním na vlastních webech.Web
všech KFS i OFS musí mít stejnou formu a to nejenom z důvodů orientace.
Výběrová řízení na nákupy a pokud možno společná centralizace v tomto na všech KFS.
Více finančních prostředků na mládež, trenéry a rozhodčí. Zvednu postavení FAČR a KFS u vlády ČR,
krajů, hejtmanů a NSA.
Přivedu nové strategické sponzory z řad automobilek jako jsem zrealizoval v minulosti ( AAA AUTO,
4 roky zajišťoval vozový park v objemu až 170 vozů fotbalovým klubům ligy) bank, které v minulosti
za minulého vedení po kauzách HORNÍK, PELTA odešly, dále mobilních operátorů, pojišťoven,
sázkových společností, IT a energetických společností a dalších, kteří budou mít zájem podpořit
fotbal a mládež.
Podpořím, aby takto investující společnost a subjekt, upřednostnil podporu mládeže a obdržel rozpis
výdajů.
Finanční prostředky do krajů KFS i okresů OFS musí být z 1 mil Kč navýšeny na minimálně 5 mil Kč a
více, dle členské základny.
Transparentně i na rozvoj infrastruktury, vybavení moderními technologiemi a podporu
mládežnických týmů, turnajů, zahraničních výjezdů, včetně podpory dívčího fotbalu, kdy je na místě
založení dívčí akademie v Čechách na Moravě a Slezsku, které mohou být součástí RFA akademií.
Tyto avšak musí projít obměnou, výběrovými řízeními na trenéry a pracovníky, reorganizací či
rozšířením na 14, do každého KFS.

4. MODERNÍ FOTBAL - INFRASTRUKTURA – HŘIŠTĚ- VYBAVENÍ
Moderní fotbal potřebuje moderní vybavení, technologie a infrastrukturu
Toto je základní předpoklad pro rozvoj fotbalu. Mým cílem je pracovat s moderními technologiemi a
to díky využití programů, které toto umí.
Infrastruktura hřišť a moderní technologie musí být dostupná všem trenérům, fotbalistům,
fotbalistkám hlavně těm začínajícím na úrovni Grassroots na každé malé obci či malém městě.
Nejdůležitější je o to, aby měl každý okres v rámci OFS své hřiště s umělým povrchem UMT
v dostupnosti pro max 10 ti klubů.
Do každé takové oblasti obce a malého města umístíme i mobilní či pevná malá hřiště tak, aby na
nich mohly trénovat a hrát kategorie od mini přípravky po starší přípravky.
Pokusím se prosadit vybudování sportovních i fotbalových center po vzoru zahraniční. Centra pro
mládežnické týmy od úrovně Grassroots s kvalitním zázemím, rehabilitace, strava. Centrum
všestrannosti, kde bude probíhat nauka a trénink obratnosti, gymnastiky pilates, workshopy
správného výběru obutí, stravy, techniky běhu apod.
Zajistím dotační program na moderní technologie, videa, kamery, stáže trenérů, stavbu
multifunkčních hřišť a to nejenom UMT s osvětlením hřišť. To vše nejen s pomocí EU, UEFA, NSA
FAČR, nýbrž i s novými sponzory z regionů či celorepublikově.
Vše transparentně bez kamarád kamarádům viz. odposlechy z kauzy Rudi Řepka.
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