
 

Zápis 3/2019 
z jednání komise mládeže PFS ze dne 18.3.2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Přítomni: Čmelík, Šrámek, Bezpalec, Zákostelský, Jíra, Vavříček, Navara, Krhut, Perl  

Hosté: Litera 

Omluveni:  

 

) Kontrola zápisu ze dne 25.2.2019 
 

) Semináře, Vzdělávání trenérů 
 

• budou vypsány nové termíny trenérských kurzů na jaro a podzim 2019  
 https://www.fotbalpraha.cz/projekt/12-trenuj-fotbal        

- Vzhledem k přechodu na nový systém zadávání licencí do systému 
nemohou být nové licence vyplněné před 1.4.2019. Nové termíny licencí 
budou na webu po 1. dubnu.  
     

) 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  
 

• Termíny kempů dívek WU13+WU14  
 
17.4.2019     WU13+WU14          ABC Braník                9:00h – 15:00h 
15.5.2019     WU13+WU14          ABC Braník                9:00h – 15:00h 
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• Termíny MKS U13 + U14 – jaro 2019 
 
  3.4.2019   Jihočeský KFS – Pražský FS     11:00h    12:30h      Písek 
  9.4.2019   Pražský FS – Ústecký KFS         11:00h    12:30h      ABC Braník 
23.4.2019   Pražský FS – Středočeský KFS  11:00h    12:30h      ABC Braník 
 

 

) Projekty na podporu rozvoje fotbalu v Praze  
 

• Škola v pohybu – podzim 2018  
o Přihlášky a informace o projektu zde 

http://www.mujprvnigol.cz/skola-v-pohybu a 
https://www.fotbalpraha.cz/projekt/9-fotbalove-besedy 

 
 

o 28.11.2018     Seminář projektu Škola v pohybu 
https://www.fotbalpraha.cz/clanek/8459-seminar-projektu-skola-v-
pohybu 
 

• Létající trenéři   
o Zájemci zasílejte žádosti na email zakostelsky@fotbalpraha.cz 

 

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

 
 

• Vítězem 9. ročníku Dětského fotbalového poháru se stala ZŠ generála 
F. Fajtla. 

 

Článek a fotogalerii z finálového turnaje najdete viz. odkazy níže. 

 
o https://www.fotbalpraha.cz/clanek/8570-o-vitezi-detskeho-

fotbaloveho-poharu-rozhodovaly-penalty 
 

o https://www.fotbalpraha.cz/clanek/8570-o-vitezi-detskeho-
fotbaloveho-poharu-rozhodovaly-penalty#lg=884&slide=0 
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) Ostatní 
 

• KM PFS žádá kluby o vyplnění formuláře pro získání zpětné vazby o 
činnosti a možnosti zapojení klubů do projektů PFS. 

• Formulář je k vyplnění zde: 
https://docs.google.com/forms/d/18qfQPDs4ZikarZXvEEVlhQGHJMi
9ig8R2moaTmpbHBA/viewform?edit_requested=true 

• Článek ohledně dotazníku zde: 
https://www.fotbalpraha.cz/clanek/8576-dotaznik-ohledne-fungovani-
mladeze-v-praze-kluby-mohou-stale-vyplnovat 

 
 

• Bude uspořádán další workshop na téma – Přechod dorosteneckých 
kategorií  

 

• 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 
 

• Na stránkách http://mujprvnigol.cz/strava-fotbalistu vyšla nová 
metodická videa týkající se stravování mladých fotbalistů a fotbalistek. 
 

• Proběhla schůzka KM s kluby hrajících v přípravkách skupiny V. Šmicra 
a J. Novotného   

 

• článek z akce zde: https://www.fotbalpraha.cz/clanek/8574-
zastupci-pripravek-v-edenu-debatovali-o-reorganizaci-soutezi 

 

• KM PFS probrala podněty sesbírané na schůzce s kluby. KM 
se souhlasně vyjádřila k přesunu klubů v rámci skupin tak, jak 
proběhlo na schůzce s kluby.  

 

• Klubům byl zaslán upřesňující email. 
 

• 24.4. od 8:00h – 13:00h se bude konat seminář pro učitele ŠvP (škola 
v pohybu) na ZŠ Květnového vítězství, budova K2, Schulhoffova 844, 
Praha 11 

 

• Na návrhy p. Kopce bude odpovězeno do poloviny dubna 
 

 Zapsal – L. Zákostelský                                                            Schválil – T. Bezpalec 
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