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Mladý fotbal
VV FAČR 30. 6. 2020 + KM 21. 7. 2020
I.

Akce v mezidobí posledních VV FAČR (od 2. 6. 2020 do 30. 6. 2020) – jednotlivé úseky:
A. Elitní mládež:
a)
b)
c)
d)
e)

schůze šéftrenérů RFA FAČR – 2. a 3. 6. 2020, Praha, 17 lidí;
schůze předsedů SR NF – 3. 6. 2020, Praha, 9 lidí;
webinář FAČR – šéftrenéři + hl. trenéři, 9. 6. 2020, 24 osob;
schůze se zástupci ženského fotbalu – dívky do RFA – 11. 6. 2020, 10 osob;
finále Anglické olympiády – 15. 6. 2020, 30 osob;
f) schůze šéftrenérů RFA FAČR – 22. 6. 2020, 15 osob.

B. Grassroots:
a) pokračování webinářů UEFA Share: „Fotbal ve školách“ – praktické příklady z Anglie,
Maďarska, Itálie, ad., 3 osoby (Blažej, Tomek, Mestek), náklady 0,-Kč
b) Ondrášovka Cup: 6x finálové turnaje U8 až U13, Šumperk, Hradec Králové, Tábor, Vysoké
Mýto, 2x Benešov, počet osob: 2.400 osob, náklady: 1.250.000,-Kč
c) Memoriál V. Marečka, kategorie U16: Finálový turnaj 16. – 17. 6.20, Praha Strahov,
účast: Sparta, Slavia, Teplice, Baník, 90 osob/den, náklady: 180.000,-Kč;
d) GTM (Grassroots trenéři mládeže) KFS a OFS - nové nastavení GTM OFS od 1. 7. 2020 –
Smlouva, obsah, kompetence, vše zasláno na KFS FAČR
• „Můj 1. gól“
a) Akce v pilíři Měsíc náborů - květen byly zrušeny, příprava září, v plánu až 160 akcí
podpořených ze strany FAČR
b) V řešení pilíř Fotbalový balíček (obsah balíčků, počty)
• „Fotbal ve školách“ – příprava projektu FAČR na UEFA
a) Příprava uceleného projektu „Fotbal ve školách 2020/24“ – Škola v pohybu, Vzdělávání
učitelů a učitelek TV, školní soutěže (MŠ, ŽS, SŠ a Univerzity), Měsíc náborů, nastavování
spolupráce škol a klubů, atd.
b) Nastavení spolupráce s MŠMT, NAS, AŠSK a ČAUS;
c) Pozice Koordinátora školního fotbalu na FAČR – v řešení;
d) McDonald ‘s Cup - smlouva na sezónu 2018/2020 (+ AŠSK, FAČR a IMA), KORONAVIRUS:
všechny finálové turnaje školních soutěží SFL a ŠkoFL 7 + 9 2019/20 byly zrušeny a
McDonald ‘s 2019/20 byl na tuto sezónu zrušen úplně.
• „Regions´ Cup 2020/21“
a) VV UEFA zrušil na svém zasedání 16. 6. 2020 UEFA Regions Cup 2020/21 a dtto byla
zrušena i tuzemská část kvalifikace, která se měla uskutečnit v červnu 2020.
• Galavečer Grassroots fotbalu, 5. 1. 2020, resp. 12. 1. 2021
a) vyhodnocení mmj. s vedením FAČR s perspektivou dalších ročníků.
• Komise mládeže:
a) další zasedání 21. 7. 2020;
b) aktuální prioritou projekty na podporu dorosteneckého fotbalu na krajské a okresní
úrovni (úbytek členů, atraktivita, propagace, soutěže, turnaje;
c) příprava podzimních akcí a soutěží pod KM FAČR, mmj. Memoriál F. Harašty, Kouba Cup,
MKS;
d) Letní olympiáda dětí a mládeže - příprava, jen chlapci – Termín: 20. - 25. 6. 2021.
• Sociální projekty:
a) Dětský domov cup 2020/ 1. díl Fotbalový turnaj O pohár české fotbalové reprezentace,
kvalifikační turnaje (hrát bude 30týmů z dětských domovů z ČR): 9. 6. - SK Slavia Praha,
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12. 6. - Baník Ostrava, 17. 6. - FK Plzeň, 18. 6. - FK Jablonec, 33 týmů, 350 osob, náklady
80.000,- Kč;
b) Dětský domov cup/ 2. díl Memoriál Lucie Hanušové, 19. – 20. 6. běžecký závod
s preventivním programem, pořádaný ve spolupráci s kr. řed. PČR Hl. m. Prahy – Praha
Dolní Počernice, 33 týmů, 200 osob, náklady 100.000,- Kč;
c) Souboj charitativních titánů, 18. 6. Real Top Praha x Nadace Jakuba Voráčka - Praha/ FK
Viktoria Žižkov. V rámci akce proběhne předání šeku na 50.000,- Euro (za FAČR a UEFA
předá trenér Jaroslav Šilhavý) FAČR a Real Top Praha získali ocenění - UEFA Foundation
for children - Award 2020, náklady 0,- Kč;
d) Manuál pro trenéry/ Impulsy trenérů mládeže – 12. 6. Olomouc;
e) Dětský domov cup 2020/Fotbalový díl:
✓ Fotbalové kvalifikace červen 2020;
✓ Národní finále Národní finále Praha Strahov – srpen x září 2020? – 12 týmů).
f) Dětský domov cup/ běžecký závod s preventivním programem/ 06/2020;
g) Linka bezpečí / Manuál pro trenéry/ Příprava schůzky s dalšími sportovními asociacemi –
Manuál pro trenéry – příprava aktualizovaného manuálu;
h) Český svaz neslyšících sportovců - Fotbalové soustředění + přátelský zápas 3.-6.7.2020
v Praze.
C. Úsek trenérský:
a) Školení a certifikace „osob vzdělávajících“ na UEFA B a vyšší licence – proběhla a
probíhají Online. Analýza tréninků bude nabídnuta šéftrenérům a sportovním ředitelům
klubů, k vylepšení tréninkového procesu a práci s detaily v něm.
b) Příprava projektu nabídky dlouhodobého trenérského kurzu UEFA B, pro současné ligové
hráče, šitého na míru dle termínových listin 1. - 2. ligy.
c) Příprava navazujících seminářů na C licenci, pro trenéry dorostů a mužů na
okresní/krajské úrovni – V gesci GTM a Lektorů FAČR.
d) Zapracování změn v systému vzdělávání podle novely Konvence UEFA, platné od 2020.
Konvence byla oficiálně doručena FAČR, přeložena a vystavena na webu. Nutnost
vybavení pro GTM.
e) Vyrobeno několik video metodických materiálů pro práci v klubech. „Herní koncepce
napříč kategoriemi, individuální dovednosti, Tréninkové trendy napříč kategoriemi“
f) Personální změny:
✓ za odcházejícího manažera úseku trenérského, Lukáše Růžičku – hledá se;
✓ plánovaný příchod Jiřího Strnada – práce s XPS a videomateriály z licencí B.
g) Využití on line školení, pokud by byla fungující platforma. Microsoft Teams jsou aktuálně
pro tento účel nedostatečné.
D. Ženy – ženský fotbal:
a) kurz licence FAČR C pro ženy a dívky, 5. – 6. 6. 20, Praha Juliska, 24 osob, náklady 25.000;
b) kurz licence Grassroots C + UEFA B (1. blok) pro ženy a dívky, 25. – 27. 6. 20, Praha, 23
osob;
c) ukázkový trénink mládeže (brankářky) + seminář šéftrenérů dívek a repre trenérů, 9. 6.
20, Staré Město u Uher. Hradiště, 25 osob, náklady 25.000;
d) Příprava projektů UEFA Hattrick – v souladu se Strategickým plánem FAČR Grow 2024;
e) Statut reprezentantky – návrh o úmluvě (trenéři reprezentací);
f) účast na webináři UEFA „Fotbal ve školách“ – cílem zapojení do projektu.
E. Futsal:
a) zasedání VV SFČR, FAČR, 13. 6.2 0, 12 osob, náklady 10.000,-Kč;
b) 2. cyklus Licence futsalu FAČR, 26. - 28. 6. 2020, Praha FAČR, 25 osob, náklady 50.000,Kč.
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II.

Akce v mezidobí posledních VV FAČR (od 2. 6. 2020 do 30. 6. 2020) – společné pro
jednotlivé úseky:
A. Příprava Strategického plánu FAČR a UEFA Grow 2024 - průběžná příprava všech oddělení
B. Pravidla projektů na podporu talentované mládeže - KA, RFA, SCM, SpSM, KM, ženy, GTM,
kluby informovány o prodloužení statutů do 31. 12. 2020 a přesunutí Licenčního řízení na
podzim 2020

