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Zápis 6/2018 
z jednání komise mládeže PFS ze dne 11.6.2018 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni, Zákostelský, Čmelík, Janeček, Šrámek 
Hosté: Gruber 
Omluven: Bezpalec, Vavříček, Machač, Jíra 
 
 

) Kontrola zápisu ze dne 21.5.2018 
 

 

) Semináře, Vzdělávání trenérů 
 

• Připravují se nové termíny trenérských kurzů na podzim 2018 
http://www.fotbalpraha.cz/trenuj/ 
 

• Nově potřeba ke každé přihlášce předložit platný „Grassroots leader certifikát“ 
 
                    

) Činnost komise mládeže – role, náplň, odpovědnost, cíle, činnosti atd. 
 

• KM vítá podněty a nápady od klubů, které je třeba řešit. Tyto podněty   
můžete zasílat průběžně na adresu zakostelsky@fotbalpraha.cz. 
 

 

) Výběry PFS  
 

 

• U12 – neligový výběr 
 
23. – 24.5.2018    kvalifikace výběrů OFS – Motorlet 
http://www.fotbalpraha.cz/zpravodajstvi/vyber-u12-vyhral-kvalifikacni-turnaj-
a-miri-do-republikoveho-finale/ 
 
14. – 15.6.2018    republikové finále OFS - Motorlet  

 

• Kemp dívek WU13+WU14 
 
23.5.2018     WU13+WU14     ABC Braník            9:30h – 15:00h 
http://www.fotbalpraha.cz/zpravodajstvi/na-kempu-divek-v-braniku-se-
utvorila-nominace-na-talent-cup-2018/ 

 
12. – 13.6.2018     TALENT CUP 2018  dívky WU13+WU14      Třebíč  
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• Ve finále MKS U14 28. – 30.5.2018 ve Velkých  Losinách obsadil výběr PFS 
první místo 
http://www.fotbalpraha.cz/zpravodajstvi/vyber-pfs-u14-vyhral-finalovy-
turnaj-mezikrajske-souteze/ 
 

• Ve finále MKS U13 4. – 6. 6.2018 v Třeboni obsadil výběr PFS druhé místo 
http://www.fotbalpraha.cz/zpravodajstvi/vyber-pfs-u13-skoncil-druhy-v-
mezikrajske-soutezi/ 
 

) Projekty na podporu rozvoje fotbalu v Praze 
 

• Rodinné a náborové festivaly 
o 16.6.-20.6.2018 Pražský festival sportu a volného času, Letná→ 

https://www.facebook.com/events/1580340125409076/ 

• Tour de Club 
o Zájemci zasílejte žádosti na email zakostelsky@fotbalpraha.cz 

• Škola v pohybu a Fotbalové besedy 
o V červnu 2018 proběhnou 4 akce na školách. 

▪ FZŠ Chodovická 
▪ ZŠ Jižní 
▪ ZŠ Jana Masaryka 

) Ostatní 
 

• Vyjádření k přestupům v přípravkách – viz.přestupní řád: 
 

ČÁST ŠESTÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

§ 28 Společná ustanovení 

 

d) mateřský klub, nový klub a zákonný zástupce hráče dohodnou na tom, 

že hráč přípravky přestoupí mimo období podle § 7 odst. 3 tohoto řádu. 
 

• Zvyšování členské základny – náměty, návrhy, nápady a podněty.  
Jak může svaz pomoci a co, proto může udělat klub, prosím zasílejte 
průběžně na zakostelsky@fotbalpraha.cz 

• K 30.6.2018 se KM rozpouští a znovu bude sestavena na začátku nové 
sezóny 
 
             

 Zapsal – L. Zákostelský                                                              Schválil -  P.Čmelík      
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