
⚽ PROGRAM : Mládežnický fotbal v ČR – 

reforma #NOVYFOTBALNOVETVARE v bodech 

#trenujspravne 

 

✅CO CHCEME a JAK POMŮŽEME? • Více dětí ve fotbale • Podpora mládeže na okresní – 

obecní úrovni. • Doladění systému výchovy elitních mládežnických fotbalistů  

✅PROČ? Vytvoření a podpora podhoubí, ze kterého následně vycházejí talenti – kandidáti 

pro specifickou výchovu v elitní skupině mládežnického fotbalu.  

✅JAK? • Školní liga fotbalu v každém okrese pro kategorie U 7 - U11; propojení 

pedagogů/trenérů školních týmů s kluby • Posílení odbornosti trenérů na okresní – obecní 

úrovni; podpora jejich požadavků na výkon pozice hlavních trenérů mládežnických týmů , 

vzdělávání a pomoc pro všechny trenéry. • Posílení role okresních fotbalových svazů ve 

smyslu jejich kompetence:  

🔸utváření místních fotbalových komunit, spolupráce s městy a obcemi, školami a místními 

firmami  

🔸zřízení Okresních Fotbalových Center (OFC). • Vytvoření pyramidální struktury 

okresních a krajských výběru pro kategorie U12 – U13 MOTIVACE REPREZENTOVAT JIŽ 

NA ÚROVNÍ OKRESU🇨🇿🏆  

🔸okresní výběry mládeže od kategorie U12 vytvořené na základě monitoringu všech 

hráčů kategorie U 11 v rámci okresu  

🔸pravidelný trénink těchto výběrů nad rámec práce klubu (dobrovolné 1x týdně) 

jakožto jejich pravidelné turnaje v rámci okresu (1x 2 měsíce); hráči hrají paralelně ve svých 

klubech  

🔸v kategorii U13 – U15 posílení tréninkových jednotek okresních výběrů; vytváření 

krajských vývěrů s pravidelnými kempy (1 x dva měsíce) a přátelskými utkáními s elitními 

kluby  

🔸🔸 U15 národní výběr ⚽🇨🇿 vytvořen na základě výběru z krajských výběrů  

✅ Systém RFA akademií pro elitní a rozdílové hráče od U14 – U17 – 

VARIANTA ,,A,,  myšlenka na které je nyní RFA postaven změnit na 14 RFA Akademií v 

každém kraji ( jen to zajistí 100% přínosu a spolupráce) ⚽  

VARIANTA ,,B,, Počet RFA 4 Čechy, 4 RFA Morava a Slezsko plus 1x pro dívčí fotbal 

např. Praha. ⚽ 

 🔸Vše propojeno a navázáno na Grassroots složku U12 U13 okresních výběrů jak ve 

smyslu výběru hráčů, tak i spolupráce mezi trenéry akademií a trenéry v krajích, okresech a 

klubech. Společný cíl. 👊  



 

 

🔸stáže zahraničních trenérů mládeže v ČR a jejich implementace do vybraných klubů 

a OFC okresních fotbalových center.  

✅KDY A JAK NA TO ? • Abychom mohli objektivně,, léčit,, po COVID 19 mládež, musíme 

nejprve objektivně poznat a zhodnotit ,,diagnózu,, a stav jednotlivců, okresů a krajů. •Každý 

zájemce o tuto alternativu využití naší podpory Grassroots, zúčastněný trenér, obdrží 

ZDARMA 🔸tréninkový manuál pro svou kategorii v až 4 úrovních obtížnosti  

🔸prostřednictvím monitoringu #10PFATEST viz PILOT, toto předáme (STŘEDOČESKÝ, 

MORAVSKOSLEZSKÝ, ZLÍNSKÝ / 23 Okresů + nyní evidujeme dalších 8 

okresů👊💯⚽, zájemců mimo tyto. ❗  

•Motivací a soutěživostí programem #ProFutbolAnalytics se nám toto může podařit již 

během jara. •Trenéři, kluby, OFS, KFS a FAČR tímto získají ZDARMA komplet ANALÝZU a 

přehled.  

✅TERMÍN a MÍSTO • DUBEN setkání TRENÉRŮ KLUBŮ, Grassroots krajských i 

okresních trenérů na 1denní workshop (1 x Čechy 1 x Morava)  

🔸viz registrace otevřena  https://www.profutbolanalytics.cz/fotbalove-akce  

• Kde v praxi a teorii bude PROGRAM představen a objasněn, včetně ukázky metodiky se 

🇪🇦⚽ Španělským týmem trenérů •Toto po vzoru Slovenský futbalový zväz, kde již 

prošlo přes 5.000 hráčů ze 39 klubů SFZ, 2 x ročně programem, který tento spravuje. 

🔸naším cílem je pomoci trenérům a více jak 150.000 hráčům, mládeži i na těch 

vesnicích, jelikož tam jsou ti skrytí talenti, o kterých možná nevíme.  

🔸bavíme se o více jak 3.600 Grassroots klubech, kteří si budou moci program realizovat i 

výsledky zadávat přímo a obdrží #pfaresult #pfaclubreport #fotbalovevysvedceni  

🔸to vše právě na základě Workshopu. Pro trenéry přehled a nástroj motivace, pro rodiče 

informace, pro děti radost a pro český fotbal odraz k lepšímu.  

S pozdravem Martin Mulač 👊a tým www.novyfotbal-novetvare.cz  

www.ProFutbolAnalytics.cz 

✅Zájemci REGISTRUJTE se, uzávěrka do 15.3. Maximální kapacita 400 trenérů 

kategorií 9-17 let na každý workshop. 

 https://www.profutbolanalytics.cz/fotbalove-akce  

https://www.youtube.com/watch?v=ogSPuemUmNY 
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