SHRNUTÍ
Vzhledem k tomu, že odchodem pana Berbra není již tématem českého fotbalu korupce, je
potřeba opravdové problémy nazývat přímo.

ODBORNOST A KVALITA
Změna musí nastat odshora, jelikož lidé dole na OFS potřebují impuls a návod co s touto
situací dělat. Změníme li komplet ,,spodek,, ,odejdou i lidé, kteří pracovali dobře, odborně a
s ,,politikou,, neměli nic společného. (DŮKAZEM JSOU NYNÍ TAKTO NOVĚ OSLABENÉ OFS)

Proběhla výměna funkcionářů některých OFS, nicméně to nejdůležitější je VV a lidé, kteří
jsou zaplaceni za ,,určení směru,,

POTŘEBUJEME NOVÝ FAČR
Potřebujeme nové lidi na FAČR, kteří rozhodují o koncepci, metodice, trenérský tým.
Pohybují se tam stále stejní lidé. I ti neúspěšní, kteří rotují z místa na místo. Koupě software
Coach Manager, který již stál FAČR 3 mil Kč a byl nahrazen jiným, jelikož zřejmě nesplňoval
požadavky. Věrohodnost někteří ztratili nejenom svými výkony, nýbrž svým ,,manévrem,,
zastání se Prokeše a následným stáhnutím své stížnosti a plánovaného odchodu. Zůstali.
Nenastavení lepší koncepce, monitoringu a práce bez dat od Prokeše odchodu (2018), je
dalším důkazem špatné práce, neposunu na oddělení Grassrots a RFA. Chybí návaznost na
dospělý fotbal a 70mil Kč na 370 hráčů RFA je drahý a téměř neefektivní model investice.

V ČR máme bohužel jen jediného trenéra, který snese měřítko mezinárodní a tím je Jindřich
Trpišovský.Bohužel ani jeden z těchto trenéru si nevzal inspiraci z této osobnosti a FAČRu se
doposud nepodařilo vyprodukovat obdobnou trenérskou autoritu. Přiznejme si.
Z toho vyplývá, že metodické oddělení nepracuje správně.

BEZ OBMĚNY LIDÍ TO NEPŮJDE
Nebojme se přivézt právě do metodického i trenérského oddělení nové lidi ze zahraničí.
Doplňme je ambiciózními od nás, z ČR. Navrhujeme Španělsko, máme výbornou zkušenost a
výsledky mládežnických týmu mají dlouhodobě na nejvyšší úrovni.

Mládež i trenéři potřebují podporu a funkční model ve všech věkových kategoriích a na
všech výkonnostních úrovních.

INVESTUJME PENÍZE DO VÝCHOVY MLÁDEŽNICKÝCH TRENÉRŮ
Roční rozpočty
Více peněz mládežnickým trenérům, kdy např. na rozhodčí jde 163 milionů Kč z rozpočtu
FAČR.
LFA Liga obdrží 100 millionů Kč z rozpočtu FAČR
RFA (9 x FAČR akademií) obdrží cca 40 milionů + 30 milionů od krajů a měst
14 KFS obdrží ale jen cca 14 milionů Kč z FAČR, každý cca jen 1 – 1,7 million
Kč, ale nikoliv na mládež, nýbrž na chod celého KFS
OFS 350-500 tis Kč
Tento nepoměr je potřeba změnit a toto chceme pro trenéry Grassroots mládeže :
Chceme každému KFS zvýšit částku na 3 - 5 milionů Kč, celkem 40 - 75 millionů
Trenéry je potřeba kvalitně zaplatit, vzdělávat a motivovat (76 Grassroots OFS +14 KFS
kvalitně zaplatit)
Umožnit jim zahraniční konfrontace a možnost poznat jinou funkční metodiku, předtím,
než bude kritizována
20+ let se stále hovoří, nicméně výsledky nejsou viditelné
Vezmeme li mladé
talenty z prvoligových klubů do Španělska na kemp
potvrzují nám obrovský rozdíl v intenzitě, metodice, kvalitě a mají chuť zůstat.

ŘEŠENÍ
Španělské

Vyškolíme

trenéry UEFA PRO a metodiky za stejné peníze do funkcí na FAČR

trenéry, kteří budou mít zájem o moderní fotbalovou školu

Podpoříme každého ambiciózního

trenéra

Zajistíme pro nejlepší trenéry zahraniční stáže ( objektivně)
Zvedneme úroveň metodiky a Grassroots
Do RFA akademií dáme nový impuls
Pravidelně budeme vyhodnocovat a školit nové trenéry
Důraz klademe na odborné vzdělávání

Martin Mulač
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