Otevřený dopis

Vážený pane předsedo, pane Fousku
Vážení pánové zvolení nově do VV FAČR, sice ne největšího základnou jak trapně zmínil pan
souzený JANSTA, ale to nehraje roli.
Jeho komentář „Jsem rád, že FAČR uspořádá demokratické volby. Pečlivě jsem sledoval
volební kampaně všech kandidátů. Jsem zvědavý, jak dnešní volby dopadnou. Fotbal je
fenomén a mrzí mne, že fotbal nemá žádný národní stadion, na kterém by mohl pořádat
skupinovou fázi fotbalového EURA. Je to ostuda tohoto státu, moc mě to mrzí.,,
Nicméně jeho stadion Era Basket Nymburk a prostředí z 80 let, kde se VH 3.6. konala, je
opravdu výstavní kousek a byl ,,hoden,, tomuto setkání a velkou ostudou. Ti co tam
přijedou hrát evropské zápasy basketu, mají určitě nezapomenutelný zážitek na krásy naší
země.
Věřím, že příští VH bude v reprezentativnějších prostorách a s povinným Dress Code a
zamezí se vstup lidem v ,,džínách ,, a triku, kteří nemají cítění a promenádují se na takto
významné akci.
Celá organizace byla opravdu velmi slabá a svědčí o fungování celého minulého vedení
FAČR.

Nový FAČR
je zvolen.¨
VH proběhla, ale v duchu minulého režimu a chyběl snad jen Klement Gottwald.
Je potřeba být ve střehu. Pan Řepka se vrátil a ačkoliv nechtěli funkce viz. Video níže,
jsou všichni zpět. V minulosti figuroval v odposleších kauzy Pelta, kdy byl
prokazatelně součástí organizované akce a média toto přešla jako by se nic nedělo.
O mládež jim nejde viz. můj rozhovor s jedním z vás ke konci minulého roku.
Pan Lípa stál u zrodu RFA akademií, které jsou špatně postavené a nefunkční
Několik členů Fevoluce ,,pracovalo,, ve FAČR v minulosti a nezanechali po sobě moc
pozitivních věcí.
Futsal je skvělá průprava pro fotbal do věku 13 let, nicméně snad nebude ,,pře
futsalováno,, viz. varianta angažování nového Generálního sekretáře

Petr Fousek předseda FAČR byl zvolen i díky 2 hodinám debaty na VH, kdy předchozí skupina
Poborského a Paulyho ve vedení s ,,účetním,, Kabelkou amatérsky podcenila zprávu
hospodaření a ještě pozvala souzeného Janstu, který si z toho udělal svou obhajobu.
Hřebík ( ne ten ze Sparty) do rakve jim dal souzený Pelta, který demagogicky obhajoval
příjmy z UEFA
Pelta tvrdí, že 813 mil Kč jsou od UEFA za účast klubů v pohárech. NENÍ PRAVDA
Bohužel zřejmě neví, že v této částce je zahrnuto VÍCE jak 170 mil Kč od UEFA jako
Solidarity Payements, které mají jít primárně na mládež a program Hattrick.Toto mi
po výmluvách a tvrzení, že se jedná asi jen o 400 tis Eur ( Solidarity Payments viz.
níže) osobně potvrdil i emailem pan Kabelka
Pelta sklidil potlesk od delegátů, což znamená, že ve fotbale není vyhráno a že jsou i
tito delegáti součástí systému, navázáné i na Rudi Řepku, který jim, Fevoluci a
bohužel ani Fouskovi nevadí, ten si jej dokonce vyžádal do VV. Toto je pro
společnost velmi závažné zjištění! Delegáti mají mandáty, ale nemají přehled či
zájem co se s penězi děje a kolik odkud a kam proudí.
Petr Fousek v jedné z debat zmínil na ČT, svůj zájem očisty a zbavení lidí členství
FAČR, těm z minulosti, kteří mají prokazatelné škraloupy.Proto nás zarazila právě
podpora Řepky, který nejenom sliboval že nebudou kandidovat, nýbrž ještě
vystupoval v ,,Ďolíčku,, jako jeho ochránce práv , kdy je prý démonizován, viz níže
v linku.
Chápeme, že jde zřejmě o politickou dohodu, ale neakceptujeme ji. Věříme, že se
slib nestane jen pouhým předvolebním trikem pana Fouska.

Budeme tedy nadále na pozoru.
Nejde jen o hospodaření, ale o práci a přínos každého z vás, člena VV a také lidí pod
vámi.
1,6 miliardy je částka, se kterou FAČR hospodaří. Více jak 500 mil od státu.
Je potřeba urgentně vyměnit vedení Elitní mládeže. Bezpáteřní Poborský již
deklaroval, že by rád u mládeže zůstal ( jeho plat je údajně vice jak 150 tis měsíčně a
,, sedí na baráku,, jak sám rád říká, a ví ,, vo čom to je,, místo aby byl v terénu
Funkcionářsky i manažérsky na tuto pozici slabý
Nicméně politicky je to v pořádku, ale není čas na trafiky

Je potřeba vyměnit vedení Grassroots a konkrétně nevýrazného pana Mesteka.Při
setkáni s Petrem Fouskem, se mě právě na jeho osobu dotázal. Můj názor ví a snad jej
vezme v potaz. Na vesnicích jej nikdo ani neviděl.Tato pozice je mnohem důležitější
než Elitní ředitel sportu, kde vyhořel Poborský s Kotrbou a má nastoupit Sivok?
Proč zrovna Sivok? Co má s mládeží společného? Nesouhlasíme
Naše zájmy jsou douhodobě známé.Kvalita všeho, nechceme žádný průměr či vůbec
podprůměr.
Grassroots oddělení a metodika Plachého a spol.z Tempa Praha také vyměnit, včetně
prověření výkonů GTM trenérů. Ti musí být profesionály na všech OFS i KFS.
Finanční prostředky na výkonnostní mládežnický fotbal
Výběrová řízení na všechny tyto GTM pozice i ostatní zaměstanecképozice včetně OSVČ
Vyhodnocování výkonů a přínosu RFA akademií , viz výroční zpráva v příloze
Finance přidat OFS minimálně 2 mil Kč každému, z částkou 350-500 tis se opravdu nedá
pracovat a tvořit
Snížit platby LFA klubům a 101 klubům Talentované mládeže jak bylo zmíněno na VH 3.6
Soustředit pozornost na 147.000 výkonnostní Grassroots mládeže
Zaplatit a ulehčit trenérům vzdělávání
Zahraniční konfrontaci pro U10-U13 a založení OFC center pro kategorie U12 a U13
v každém OFS
NÁVAZNOST z RFA akademií na dospělý fotbal Divize a ČFL, MFSL
Centrální metodiku tréninků mládeže na všech úrovních s vyhodnocováním
Na vědomí : Národní sportovní agentura , Sport Deník, I Dnes, Mafra
WWW.NOVYFOTBAL-NOVETVARE.CZ

S pozdravem
Martin Mulač
Zpráva UEFA Solidarity Payments:
https://www.uefa.com/insideuefa/news/0258-0f8e7356606e-623079a4c111-1000--uefasolidarity-payments-how-they-work/
Linky na videa pana Řepky a jeho výstupů :
🇨🇿⚽ Nový FAČR, a co dál⁉️
https://www.facebook.com/watch/?v=1248619052221657
https://www.facebook.com/watch/?v=772141373405997
https://www.facebook.com/watch/?v=798217691039902

