


Motto:
„NEMOŽNÉ VĚCI NEEXISTUJÍ, 

JEN LIDÉ, KTEŘÍ TO NEDOKÁŽOU.“
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Úvod

Vážení fotbalisté, funkcionáři a rozhodčí,
fotbal je hra, která nám přináší radost, smutek, vzrušení, přátelství. Fotbal je hra, která nemusí být vždy 
spravedlivá, ale musí se hrát v rámci Fair-play. Ne vždy ale tomu tak je. 

My jsme Čistý fotbal, z.s., který se snaží před unfair jednáním varovat. Snažíme se Vám fotbalistům, 
funkcionářům a rozhodčím ukázat, že v případě setkání se s takovým jednáním máte možnosti. 
Máte možnosti jak se chování, které do fotbalu nepatří vyhnout a ne mu jen nečině přihlížet. 
I vy můžete s naší pomocí udělat fotbal ještě krásnější, než je.

Na následujících několika stránkách se dočtete kdo jsme, čím se zabýváme 
a jak se k nám můžete připojit nebo podpořit myšlenku fair fotbalu.

předseda Čistý fotbal, z.s.
Lukáš Říha
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Založení

První myšlenky na založení Čistého fotbalu přišly na přelomu let 2013 a 2014. V této době také vznikly 
internetové stránky, která najdete pod adresou www.cistyfotbal.cz. Ve stejné době je také zprovozněna 
protikorupční linka.

Na jaře 2014 dostal Čistý fotbal velkou podporu od jedné z nejvýraznějších tváří českého fotbalu 
a to od Markéty Haindlové – předsedkyně ČAFH (České asociace fotbalových hráčů).

V roce 2015 byl Čistý fotbal zapsán jako spolek do spolkového rejstříku na Krajském soudu v Praze. 
V témže roce vystupuje pod oficiální hlavičkou Čistý fotbal, z.s. V témže roce dostáváme podporu 
od význačných partnerů OFS Strakonice, protikorupčního fondu Karla Janečka a společnosti Agrofert.
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 Prevenci Proti koruPci
  Připravujeme workshopy, přednášky i propagační materiály, jak bojovat proti korupci.  

Snažíme se Vám být blíž a proto přijdeme klidně až k Vám do klubu, nebo na výkonný výbor.

 Poradenskou činnost Pro hráče, rozhodčí, funkcionáře
  Radíme Vám v situacích, ve kterých si nevíte rady. Neváhejte se na nás obrátit v případě podezření 

na korupci nebo pokud se potřebujete poradit s odborníky na sportovní právo.

 Vedení mládeže k fair Play
  Snažíme se motivovat mládež k Fair Play. Účastníme se trenérských školení, kde předáváme 

zkušenosti a myšlenky, jak děti při trénincích a zápasech vést.

Zaměřujeme se na:
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 zaVázat kluby k etickému kodexu
  Každý klub by měl zavázat své hráče a funkcionáře k etickému kodexu. Všichni by měli tento kodex 

znát a řídit se jím na hřišti i mimo něj.

 VytVářet kulturu čisté sPolečnosti bez koruPce a doPingu
  Jsme proti jakémukoliv korupčnímu chování a podvádění ve sportu. Chceme tuto základní myšlenku 

fair play šířit skrze všechny generace, které se podílejí na fotbale v České republice.

 Podílet se na změnách legislatiVy fačr
  Chceme se aktivně zapojovat do změn legislativy FAČR a předkládat jak naše, tak i Vaše návrhy 

na změnu.

Vize:
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Projekt Čisté kolo
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Projekt Čisté kolo

Čisté kolo je naším pilotním projektem, který bychom rádi prosadili 
do všech soutěží i fotbalových kategorií.

První čisté kolo se uskutečnilo ve Strakonickém okrese na jaře 2016. 
Zúčastněné týmy ukázaly, že chtějí hrát fair play a jde jim o český fotbal. 
Každý zápas ve vybraném kole měl k dispozici transparent s maskotem 
Čistého kola, se kterým se oba týmy před zápasem vyfotily.

Máte zájem o podobnou akci i ve Vašem kraji, okrese nebo týmu? 
Neváhejte nás kontaktovat a připojit se k myšlence, která může ovlivnit další generace.
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Podpořili nás:

FK chelčice
Heřmanova huť
TJ slavoj Velké Popovice
Jindřichův Hradec

markéta haindloVá
předsedkyně České asociace
fotbalových hráčů

VáclaV zábranskÝ
předseda OFS Strakonice

frantiŠek PiŠkule
uznávaný fyzioterapuet
českých veslařů

michal Palinek
beachvolejbalový olympionik
a mistr Evropy

VÝběr klubů:
FK Malšovice
TJ Slavoj Jeseník nad Odrou
Jiskra Mimoň
FC Vsetín
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NON-STOP linka proti korupci:

Dostanete...
... informace jak postupovat, když se setkáte s korupcí.
... kontakt na renomované právníky.
... zastání a jistotu v řešeném případě.

Setkali jste se s korupcí, nebo jste se stali její obětí? 
Volejte na linku kde Vám pomůžeme:

+420 608 720 646
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Partneři

kontakt:
Čistý fotbal, z.s.
Na zátorách 613/8, Praha 7, 17000
tran. účet: 2800840883/2010
předseda Lukáš Říha
tel. +420 608 720 646


