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Infotbal je elektronický informační 
občasník Fotbalové asociace 
České republiky, sloužící k vnitřní 
komunikaci mezi sekretariátem 
FAČR a jednotlivými krajskými a 
okresními fotbalovými svazy,  
fotbalovými oddíly sdruženými 
pod hlavičkou české fotbalové 
asociace. 

 

Současný svět nabízí dětem mnoho možností, jak trávit svůj 
volný čas. Bohužel už je pryč doba, kdy jsme na každém hřišti 
viděli několik spontánně hrajících si dětí, pro které by byl sport a 
pohyb hlavní náplní jejich volného času. Stále častěji vidíme děti 
u počítačů a televizí, případně bezcílně se potulující a těžko 
hledající zábavu a naplnění. Díky těmto sociálním změnám 
v dětském světě se čím dál častěji setkáváme u dětí 
s civilizačními chorobami a problémy, jako je obezita, kouření, 
v nejhorším případě i prvními kontakty s drogami. 
 

 

  
 

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) se proti těmto 
problémům snaží již několik let aktivně bojovat výraznou podporou a 
propagací akcí v rámci programu Grassroots – fotbal pro všechny. 
Myšlenkou tohoto programu je dát možnost hrát fotbal všem bez 
výjimky, bez ohledu na pohlaví, věk, rasu nebo zdravotní stav - 
Grassroots je opravdu FOTBAL PRO VŠECHNY. FAČR proto nabízí 
širokou nabídku fotbalových turnajů a akcí v rámci základních a 
středních škol a je velmi potěšitelné, že každým rokem se těchto akcí 
účastní stále větší počet školní mládeže. 
Významnou roli v této oblasti hraje vynikající spolupráce FAČR a 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, FAČR dále úzce 
spolupracuje s mnoha tuzemskými i nadnárodními společnostmi, 
např. Česká spořitelna, McDonald, Coca Cola, Danone, E.on, které 
se výrazně podílejí na organizaci turnajů pro školní mládež. 
Bojovat za správnou věc, budoucnost našich dětí, se rozhodlo i 
mnoho našich fotbalových reprezentantů, kteří se stali tvářemi těchto 
turnajů, tzv. ambasadory. Hráči jako Tomáš Rosický, Petr Čech, Jan 
Koller, Václav Kadlec, Pavel Hortváth, Tomáš Necid, Roman Hubník, 
Tomáš Ujfaluši, Stanislav Vlček, Ondřej Mazuch či Vladimír Šmicer… 
se pravidelně osobně účastní těchto akcí, na kterých v mnoha 
případech ve svých dětských letech také hráli, a jsou pro mladé 
fotbalisty reálným důkazem, že i zde vyrůstají velké hvězdy, pro které 
je fotbal životní náplní. Ale nejde pouze o těch pár vyvolených, kteří 
se jednou dostanou do vrcholového fotbalu. Vítězstvím všech, kteří 
se na organizaci těchto akcí podílejí, je každé dítě, které bude sport a 
pohyb provázet po celý život, ať už na jakékoli úrovni. Ti nejlepší jsou 
už pro všechny jen velikou třešničkou na dortu.  

 
Středa 29. února 2012 byla 
posledním termínem pro 
odevzdání nových registrací do 
FAČR, nicméně vzhledem k 
organizační komplikovanosti 
celého procesu, docházejí i v 
těchto dnech na sekretariát 
fotbalové asociace desetitisíce 
nových přihlášek. Ne všechny 
jsou však opodstatněné. 
 
„Na FAČR docházejí v 
posledních dnech desítky 
členských přihlášek klubů – 
právnických osob, které již 
členy FAČR dávno jsou,“ 
rozkrývá vcelku dosti 
frekventovaný omyl člen 
Legislativního oddělení FAČR 
JUDr. Jan Obst. „Podávání 
těchto přihlášek je nesmyslné, 
protože čl. 32 odst. 2 stanov v 
jejich novém znění jasně říká, 
že členství právnických osob 
nabyté před 26. 6. 2011 zůstává 
v platnosti. Probíhající 
podávání přihlášek se týká 
pouze jednotlivců, coby 
fyzických osob. Současně 
žádáme OFS, aby přihlášky již 
přijatých členských klubů 
nedoporučovaly na sekretariát 
FAČR a namísto toho klubům 
vysvětlily, že k tomu, aby se 
přihlašovaly, není žádný důvod. 
Přihlášky mohou podávat 
pouze zcela nové kluby, které 
dosud nemají přiděleno 
registrační číslo,“ uvedl Jan 

Obst. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY, Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6 - Strahov, tel: 233 029 111, 

fax: 233 353 107, internet: www.fotbal.cz, e-mail: facr@fotbal.cz 

VV FAČR schválil 
systém rozdělování 

členských příspěvků 
V těchto dnech je strahovské ústředí 
Fotbalové asociace České republiky 
doslova zavaleno pytli plnými 
přihlášek za člena FAČR. Vedení 
asociace děkuje všem, kteří se 
zapojili do zajišťování agendy na 
úrovni klubů, a zároveň garantuje 
těm, kteří dodrželi termín, že jejich 
žádosti budou včas zpracovány. 
Pro ty, kdo ještě přihlášky 
nezaslali, platí, že je potřeba tak 
učinit co nejrychleji, aby i oni měli 
jistotu, že se včas dostane na 
zpracování jejich žádosti. 
 
Nyní totiž následuje druhá fáze – 
zpracování podkladů. To provádí 
renomovaná pražská společnost 
Scanservice, která se mimo jiné 
zabývá digitalizací a vytěžováním 
dokumentů. Po převedení dat do 
digitální podoby dojde ke ztotožnění 
přihlášek s platbami a už nic nebude 
bránit ke zveřejnění seznamu členů 
FAČR. Ke každému jménu bude 
přiřazeno jedinečné ID 
(identifikační číslo).  
Od 1. června pak bude seznam 
členů zveřejněn na webu 
www.fotbal.cz, respektive na 
http://clenstvi.fotbal.cz ve 
zkušebním provozu, aby bylo možno 
odstranit případné drobné 
nedostatky. Od 1. července pak již 
přejde projekt do plného provozu. 
 
Výkonný výbor FAČR schválil dva 
důležité dokumenty, které velice 
zajímají členskou základnu: 
Způsob, jak se budou na principu 
solidarity vracet vybrané členské 
příspěvky do klubů na krajských a 
okresních úrovních fotbalu a také 
směrnici ke členství, včetně sankcí 
za nedodržení povinnosti být členem 
FAČR. 
Tyto dokumenty najdete v příloze 
článku, který najdete na adrese: 
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.ph
p?id=105203&tmplid=1484 
 

 

 
Fotbalová asociace České republiky, Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, Asociace školních a sportovních klubů a další 
partneři pravidelně organizují tyto fotbalové a futsalové soutěže pro 
všechny základní školy v České republice. 
 

McDonalds Cup – 1. stupeň ZŠ 
Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol. Letos se koná jubilejní 
15. ročník. Ve dvou věkových kategoriích nastupuje do turnaje téměř 85 
tisíc chlapců a děvčat ve věku 6-11 let. Hraje se na 3 589 základních 
školách ČR a stále se zapojují další. (www.mcdonaldscup.cz) 
 

Coca Cola školský pohár – 2. stupeň ZŠ 

Po krátkém přerušení startuje na jaře 2012 už 10. ročník populárního 

školního fotbalového turnaje Coca-Cola Školský pohár. A na rozdíl od 

minulých let budou mít ve školním roce 2011/2012 děvčata a chlapci 

každý svou vlastní soutěž! Pohár je určený pro žáky a žačky druhého 

stupně základních škol, gymnázií s víceletým vzdělávacím programem, 

narozené mezi 1. 1. 1996 a 1. 1. 2000. (www.skolskypohar.cz) 

 

Pohár Josefa Masopusta – střední školy 
Pod záštitou držitele Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa, Josefa 

Masopusta, se každým rokem pořádá fotbalový turnaj středních škol. 

Soutěž je určena pro chlapce i dívky, kteří/které jsou studenty denního 

studia dané školy. Pohár se hraje systémem jednotlivých turnajů v rámci 

okresů, případně okrsků, vítězové okresních finále postupují do 

krajského finále. Vítězové krajských finále mezi sebou sehrají 

mezikrajskou kvalifikaci a šest nejlepších týmů se utká v republikovém 

finále, které se uskuteční 23. až 24. 5. na stadionu Na Julisce. 

 

Školská futsalová liga – 7. a 9. třídy 
Pod hlavičkou "Fotbal ano - drogy ne!" nabízí ŠFL šanci desetitisícům 

chlapců a děvčat, registrovaných i neregistrovaných ve FAČR! ŠFL je 

určená zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky kteří/které jsou studenty 

denního studia dané školy. (http://nv.fotbal.cz/futsal/SkoFL9/index.php 

http://nv.fotbal.cz/futsal/SkoFL7/index.php) 

 

Středoškolská futsalová liga 

Pod hlavičkou "Fotbal ano - drogy ne!" nabízí SFL šanci desetitisícům 

chlapců a děvčat, registrovaných i neregistrovaných ve FAČR! 

Středoškolská soutěž ve futsalu, určená zvlášť pro chlapce a zvlášť pro 

dívky (paralelní soutěže), kteří/které jsou studenty denního studia 

příslušné školy. (http://nv.fotbal.cz/futsal/SFL/index.php) 

 

Vyzýváme tímto učitele TV na základních a středních školách, 

trenéry, rodiče či funkcionáře, přihlašujte své malé hvězdy na tyto 

turnaje a dopřejte jim další sportovní i životní zkušenosti během 

skvělých turnajů, na které budou mít vzpomínky dlouhé roky, 

někteří z nich třeba i celý život. Pomozme společně zdravému 

vývoji našich dětí, abychom mezi námi viděli stále více sportujících 

a hlavně zdravých dětí, i tyto akce k tomu mohou výrazně přispět.  

 
  

http://www.fotbal.cz/
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http://nv.fotbal.cz/futsal/SkoFL9/index.php
http://nv.fotbal.cz/futsal/SkoFL7/index.php
http://nv.fotbal.cz/futsal/SFL/index.php


 


