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Komuniké ze zasedání KR PFS ze dne 25. 1. 2022 
 

Komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu se dne 25. 1. 2022 sešla na svém 
293. zasedání.  

Přítomni: Ulrich, Lávička, Čadský, Hora, Hlaváč, Mencl 
Omluveni: Černý, Sýkora 
Hosté:  Slavík 

KR PFS se zabývala mj. následujícími záležitostmi: 

1. Na jednání KR PFS se dostavila R Marie Kortanová se žádostí o přestup ze 
Středočeského KFS pod KR PFS. Po provedeném pohovoru s touto rozhodčí 
KR PFS souhlasí s jejím převedením pod KR PFS. R Marie Kortanová bude 
zařazena na listinu 1.B třídy; 

2. Na jednání KR PFS se dostavil R Radek Kolář ohledně jeho představ v dalším 
působení v roli rozhodčího v rámci PFS. KR PFS s ním projednala všechny 
možnosti dalšího působení vč. perspektivy zařazení do soutěžní třídy v rámci 
PFS; 

3. Pravidelný seminář rozhodčích PFS pro rozhodčí PT Přeboru Prahy, 1. A 
třídu a 1. B třídu se uskuteční dne 6. března 2022 od 9:00 hod. do cca 17:00 
hod. v Zotavovně VS ČR v Praze 4, Na Květnici 1105/10. Pozvánka na seminář 
a program semináře budou zveřejněny s předstihem na webových stránkách 
PFS. Účastnický poplatek za seminář byl stanoven na 300,- Kč; 

4. Pravidelný seminář ostatních rozhodčích PFS (2.-3. třída, licence M a licence 
N) se uskuteční dne 18. března 2022 od 16:30 hod. do cca 20:00 hod. v 
Zotavovně VS ČR v Praze 4, Na Květnici 1105/10. Pozvánka na seminář a 
program semináře budou zveřejněny s předstihem na webových stránkách PFS. 
Účastnický poplatek za seminář byl stanoven na 200,- Kč; 

5. Pravidelný seminář delegátů PFS se uskuteční dne 10. března 2022 od 16:30 
do 20:00 hod. v klubovně na fotbalovém stadionu FK Admira Praha, Na Pecích 
46, Praha 8 – Kobylisy. Program semináře bude zaslán společně s pozvánkou 
všem delegátům v dostatečném předstihu; 

6. KR PFS upozorňuje všechny rozhodčí a delegáty PFS, že jejich účast na 
pravidelných seminářích je nedílnou součástí jejich povinností. Případná 
neúčast bude mít dopad na vaše další zařazení, resp. další obsazování; 

7. KR PFS upozorňuje všechny účastníky seminářů, že je pro účast na výše 
uvedených seminářích nutno dodržet aktuálně platná epidemiologická opatření 
(aktuální jsou uvedena na: https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/17-
1-2022-realizace-rekvalifikacnich-a-vzdelavacich-kurzu-a-1). 
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KR PFS dále informuje všechny účastníky seminářů, že v případě zhoršení 
epidemiologické situace mohou semináře proběhnout v on-line formě 
prostřednictvím programu MS Teams. O případném přechodu na on-line formu 
seminářů by pak byli všichni účastníci informováni v dostatečném předstihu. 

 

Příštího zasedání KR PFS se uskuteční v úterý 15. února 2022 od 17:00 hod. v 
salónku restaurace Arrosto v Praze 4, Mikuláše z Husi 1709/1. 

 

Zapsal: Richard Hlaváč 

Mgr. Jiří Ulrich, v. r.  

předseda KR PFS 

 


