
 

 

Vážení zástupci fotbalových klubů, vážení kolegové, 

končící rok 2020 nepřinesl mnoho dobrých zpráv. COVIDová situace ovlivňuje a ještě bude ovlivňovat naše 
životy, fotbalové aktivity nevyjímaje. Velký fotbal trpí ztrátou příjmů od fanoušků, potažmo sponzorů, 
fotbal na nižších úrovních nelze dělat vůbec. To vše bude mít dopady na fungování klubů, některé z nich 
už ani další sezónu neodstartují. 

Přesto se i dobré zprávy objevily a to velmi zásadní. Zatčení Romana Berbra a jeho kumpánů může otevřít 
českému fotbalu zcela nové obzory a to na všech úrovních. Pokud to teď všichni vezmeme za správný 
konec, tak ani koronavius nedokáže napáchat takové škody, které bychom nedokázali vykompenzovat 
pozitivy plynoucími z návratu fotbalu mezi respektované sporty bez pachuti korupce. A ten správný konec 
se nachází právě u nás, na okresech. Možná až nečekaně jsme se ocitli v situaci, kdy se už nikdo nemusí 
bát, nikdo nemusí nikomu sloužit. Hlava chobotnice odpadla. A my máme velkou šanci zařídit, aby nestihla 
dorůst nová. 

Aby se tak stalo, je potřeba konat právě TEĎ. Je ale nutné přivést do fotbalového hnutí nové lidi a s nimi 
nové myšlenky a hlavně novou kulturu. Kulturu fair play nejen na hřišti, ale i v kancelářích fotbalových 
svazů, ve vztazích mezi kluby a rozhodčími. 

FOTBAL MUSÍ ŘÍDIT HLAVNĚ KLUBY, NIKOLI BÝVALÍ ROZHODČÍ A DELEGÁTI! 

Současné vnímání fotbalu jako bezedné žumpy je nespravedlivé, ale pochopitelné. Ono totiž není vidět to 
obrovské penzum práce, které v klubech odvádíte, čas, který nezištně věnujete stovkám a tisícům malých 
dětí, starosti, se kterými se musíte potýkat, i když byste se na to dávno mohli vykašlat. To ale doposud bylo 
překryté stínem klientelismu, podvodů, nespravedlnosti. Sponzoři se odvracejí, obce nechtějí přispívat víc, 
než musí. A to vše můžeme teď společně změnit, věříme tomu. 

Ve všech okresech se najde dostatek lidí, kteří chtějí fotbalu pomoci. Ne kvůli sobě nebo funkcím, které 
jsou beztak neplacené. Ale kvůli lásce ke sportu a respektu k vám všem, kteří fotbalu věnujete svůj čas a 
srdce, často bez většího uznání. Není potřeba dělat revoluci, pojďme cestou evoluce. Už teď jsou na 
svazech i lidé čestní a zároveň zkušení. Pro ně samotné ale bude velmi těžké sjet ze zajetých kolejí, které 
jim za roky temna někdo vystavěl. Nová krev s novým přístupem a nápady je potřeba. 

Naše iniciativa byla vyvolána partou fotbalových nadšenců, trenérů většinou mládežnických týmů, kteří 
jsou přesvědčeni, že vše uvedené dokážou do fotbalového hnutí přinést. Máme nápady, jak fotbal oživit, 
jak pomoci zajistit finance do vašich klubů z různých zdrojů, jak udržet a rozšiřovat mládežnickou základnu. 
Máme idey, jak zatraktivnit soutěže, jak zabránit velké “úmrtnosti” v přechodu mezi žáky a dorostem, 
potažmo dorostem a muži, jak se postarat o kvalitu a dostatek rozhodčích. 

Abychom mohli své myšlenky zhmotnit, žádáme vás všechny o spolupráci a komunikaci s námi. Pokud 
budete ztotožněni s naší vizí a budete mít chuť se jakkoliv zapojit, jste vítáni. 

Níže naleznete základní nástin nápadů, jak vám, klubům, pomoci a jak se o fotbal v okrese dobře starat. 

„GOAL“ je anglický výraz pro vstřelenou branku, to všichni víme. Základním významem tohoto slova je ale 
„CÍL“. My máme tři hlavní cíle – a tři góly rovná se HATTRICK. Proč tři? Jeden je málo, na to se nevyhrává. 
Dva? Všichni známe pověstnou Csaplárovu past. Ale tři? To už většinou znamená vítězství. A pokud 
HATTRICKu dosáhnete v prvním poločase, pak se jedná o ČISTÝ HATTRICK.  

První volební období je první poločas. Naše vize je dlouhodobá, ale věříme, že vše níže uvedené dokážeme 
zajistit nebo alespoň rozjet už právě v poločase prvním. A to čistě, transparentně a SPOLEČNĚ. 



 

 

PROGRAM ČISTÝ HATTRICK 
(připravili: J. Malý, J. Pintér, K. Musil, P. Požárek, M. Koláček, T. Kupka, J. Baštář, T. Pintér) 

 
1. FOTBAL BUDOU ŘÍDIT KLUBY, OFS BUDE TRANSPARENTNÍ 

• ZA VŠECH OKOLNOSTÍ BUDEME HRÁT FAIR PLAY. 

• Změnit současnou praxi, kdy některé OFS jsou pod vládou bývalých rozhodčích, je základní 

podmínkou. Fotbal si musí řídit samy kluby prostřednictvím zástupců na OFS. 

• Zřídíme webovou platformu pro komunikaci s kluby a hlavně od klubů k OFS. Kluby se v anketách 

budou moci pravidelně vyjadřovat k organizaci soutěží, pravidlům a podobně. Většinový názor 

klubů bude brán v potaz při rozhodování o výše uvedeném. 

• Hospodaření OFS bude transparentní, veřejně přístupné a pravidelně zveřejňované. Všichni budou 

moci znát aktuální stav čerpání rozpočtu po jednotlivých položkách.  

• Zápisy z jednání Výkonného výboru a všech komisí budou konkrétní, informativní. 

• Ve spolupráci s kluby přehodnotíme a zatraktivníme systém soutěží. Cílem je nabídnout 

přehlednou strukturu soutěží s dostatečným počtem mistrovských zápasů a zvýšení atraktivity 

soutěží pro samotné hráče. Zejména v kategoriích starších žáků a dorostu je potřeba hráče 

motivovat a udržet u fotbalu. Nabídneme jim více zápasů v základní části, jarní play-off nebo 

finálové turnaje. 

• Zásadní pozornost budeme věnovat agendě rozhodčích. Kluby budou mít možnost po každém 

zápase zhodnotit výkon rozhodčího, průměrná známka od klubů pak bude jedním z dalších kritérií 

postupů rozhodčích do vyšších soutěží. O kariéře rozhodčího tak už bude rozhodovat pouze jeho 

kvalitně odvedená práce na hřišti, hodnocená i kluby. 

• Naše zkušenosti budeme pravidelně sdílet s ostatními okresy, budeme sledovat dobré příklady 

z dalších regionů v ČR i zahraničí. 

 

2. PODPOŘÍME FINANCOVÁNÍ VAŠICH KLUBŮ 

•••• Zaměříme se na zdroje finančních prostředků pro rozvoj mládeže a trenérů. Důkladně ohlídáme, 

aby prostředky plynoucí z FAČR šly do projektů, které pomohou klubům. To samé platí o 

materiálním vybavení, kde v rámci OFS ohlídáme, aby se dostalo i na kluby, které doposud byly 

z různých důvodů mimo pozornost svazových struktur. 

•••• Pomůžeme tam, kde nefunguje dobře spolupráce klubu s obcí/městem. Na základě dobrých 

zkušeností z jiných obcí poradíme, jak prezentovat svou práci. V případě správného fungování 

klubu pomůže OFS klubu přímo na obci/městě. 



 

 

•••• Oslovíme možné sponzory ochotné se zapojit do podpory očištěného sportu na úrovni okresu. 

Získané zdroje použijeme zejména na zvyšování vzdělanosti trenérů v klubech, ideálně přímo u vás 

na hřišti na vašich trénincích.  

 

3. POMŮŽEME S UDRŽITELNOSTÍ FOTBALU A KLUBŮ 

•••• Podpora mládežnické základny bude stěžejním bodem. 

•••• Nastavíme systém a pravidla tak, abychom eliminovali ukončení činnosti náctiletých fotbalistů 

z důvodů ztráty motivace. Kluby budou motivovány dopřát dostatečný počet minut všem hráčům 

v zápise/na soupisce. 

•••• Budeme podporovat kluby ve vybudování dostatečné mládežnické základny. Je potřeba udržet 

kontinuitu přechodů mezi kategoriemi žáků, dorostenců a posléze mužů. Tím zajistit soběstačnost 

a udržitelnost klubů. 

•••• Zaměříme se na rozvoj dívčího a ženského fotbalu.  

 

•••• Talentovaným fotbalistům a fotbalistkám bychom rádi pomohli s podporou mediální i materiální. 
 

•••• Podpoříme rozvoj mládežnických trenérů. Zajistíme systém zkušených Létajících trenérů 

pomáhajících nejen s vhodnými tréninkovými prvky dané kategorie, ale i s kultivací fotbalového 

prostředí od hráčů přes trenéry až po rodiče. 

•••• Motivujeme trenéry, aby se účastnili vzdělávacích programů. Takoví trenéři pak budou mít 

dostatečnou erudici ve sportovní i psychologické oblasti, což klubům pomůže k udržení a rozvíjení 

mládežnické základny.  

•••• Rozšíříme spolupráci s tělocvikáři na školách, zvláště s PF JU a VŠTE a nabídneme jim možnost 

zapojit se v klubech. Možností je i nabídnout vysokoškolákům zapojení se do rozhodcovské 

činnosti, což pro ně bude znamenat možnost příjemného přivýdělku za odpískané zápasy, fotbalu 

to může pomoci k vyšší kultivovanosti rozhodcovské obce. 

•••• Najdeme a vychováme nové rozhodčí, zlepšíme vztahy mezi rozhodčími a hráči. Fotbalisté 

dorosteneckých týmů budou mít možnost pískat žákovské zápasy. Starší žáci budou mít možnost 

se zapojit pod dohledem do rozhodování zápasů mladších kategorií. Rozhodčí a hráči tak budou 

zároveň posilovat vzájemný respekt. 

•••• Budeme podporovat vznik Univerzitní fotbalové ligy – obdoby úspěšné hokejové soutěže. 

 

 

JSME OTEVŘENÍ. Rozhlédněte se kolem sebe a nabídněte další osobnosti, které by podle vás pomohly 

okresnímu fotbalu. Jednotlivé komise bude potřeba obsadit lidmi, kterým věříte, kteří nabídnou VŠEM 

KLUBŮM bez ohledu na vlastní klubovou příslušnost dobrý servis a zároveň budou fotbal posouvat dále. 



 

 

Pokud už nyní cítíte, že jsme na jedné lodi a máte zájem o další informace, kontaktujte nás. I my vás 

všechny během následujících dní aktivně oslovíme a vyslechneme si vaše názory a podněty. Nebudeme 

vám říkat, koho v lednu volit, protože vhodní kandidáti vzejdou až z naší vzájemné komunikace. 

I MNOHO KLUBŮ MŮŽE VYTVOŘIT JEDEN TÝM! 
 

Děkujeme za následující slova podpory našeho programu osobnostem, které považujeme za garanty 

návratu českého fotbalu na správnou cestu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za společnou iniciativu klubů SK Planá, TJ Mokré, SK Dobrá Voda, TJ Sokol Dubné, SK Lišov, JFA,  

TJ Sokol Kamenný Újezd, SK Čtyři Dvory, TJ Sokol Římov, SK Slavia České Budějovice, FK Olympie Týn nad 

Vltavou, TJ Slavoj Temelín, TJ Sokol Chrášťany, SK Koloděje nad Lužnicí, SK Mladé, TJ Nové Hrady, FK 

Boršov nad Vltavou, SK Rudolfov, TJ Sokol Radošovice-Strýčice, TJ Sokol Žabovřesky 

Jiří Malý (777 204 679), Karel Musil (602 643 521) a celý tým Čistý Hattrick 

Věříme, že další kluby se brzy připojí. Díky za podporu!             

V ČB, 25. 11. 2020           

„Tohle je dobrý příklad, jak aktivně přistoupit ke změně. Konstruktivní a slušný záměr. Takhle bych si 

představoval okresní volební program.“  

Vladimír Šmicer, fotbalová legenda 

„Jsem nesmírně rád, že náš projekt míří k lidem, kteří chtějí dělat fotbal slušně, poctivě a mají zájem ho neustále 

posouvat dále. Také si vážím toho, že právě lidé v českobudějovickém okrese připravili program, který je slušný 

a má smysl. Pevně věřím, že se přidají i další.“ 

Tomáš Sivok, fotbalová legenda 

„Věřím, že nejen tohle je důkazem, že se v okrese dá mnoho změnit. Vím, že v českobudějovickém okrese je řada 

dalších slušných lidí, kteří smýšlejí podobně, takže věřím, že je to na dobré cestě.“ 

Rudolf Řepka, bývalý sekretář FK Teplice a Generální sekretář FAČR, spolutvůrce f-evoluce 


