
 

Zápis 4/2019 
z jednání komise mládeže PFS ze dne 24.4.2019 

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

Přítomni: Šrámek, Zákostelský, Jíra, Vavříček, Navara, Krhut 

Hosté: Litera, Šulek 

Omluveni: Čmelík, Bezpalec, Perl 

 

) Kontrola zápisu ze dne 18.3.2019 
 

) Semináře, Vzdělávání trenérů 
 

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

     

) Výběry PFS  
 

• Termíny kempů dívek WU13+WU14  
 
17.4.2019     WU13+WU14          ABC Braník                9:00h – 15:00h 
https://www.fotbalpraha.cz/clanek/8632-vyber-divek-u13-a-u14-zahajil-
pripravu 
15.5.2019     WU13+WU14          ABC Braník                9:00h – 15:00h 

 

• Termíny MKS U13 + U14 – jaro 2019 
 
 3.4.2019   Jihočeský KFS – Pražský FS     11:00h    12:30h      Písek 
https://www.fotbalpraha.cz/clanek/8611-uspesny-vstup-vyberu-u13-a-u14-
do-jarni-casti-mezikrajske-souteze 
 
 9.4.2019   Pražský FS – Ústecký KFS         11:00h    12:30h      ABC Braník 
https://www.fotbalpraha.cz/clanek/8620-vybery-u13-a-u14-v-mezikrajske-
soutezi-prehraly-ustecky-kraj 
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              23.4.2019   Pražský FS – Středočeský KFS  11:00h    12:30h      ABC Braník 

• Termíny finálových turnajů MKS U13 a U14 
 
U14          27. – 29.5. 2019          Plzeň 
U13          4. – 6.6.2019               Velké Losiny 

 

) Projekty na podporu rozvoje fotbalu v Praze  
 

• Ve středu 24.4. od 8:00h – 13:00h se konal seminář pro učitele a trenéry  
Škola v pohybu, za účasti 38 účastníků na 
ZŠ Květnového vítězství, budova K2, Schulhoffova 844, Praha 11 
 

• V měsíci květnu se uskuteční náborové akce s finanční podporou od 
FAČR. Podporu dostanou tyto kluby: ČAFC Praha, Slovan Kunratice, SK 
Střešovice a Újezd P4. 

 

• V dubnu byl spuštěn projekt náboru trenérů. V současné chvíli se ozvali 
dva zájemci o trénování, kterým na základě kritérií byly doporučeny kluby 
v dohodnuté lokalitě. 

 

• Ve čtvrtek 25.4. se uskutečnil Grassroots leader seminář, vzdělávací 
seminář pro začínající trenéry, rodiče a fanoušky. Na seminář se 
přihlásilo 20 zájemců. Seminář se uskutečnil na ZŠ Květnového vítězství, 
Praha 11. 

 

) Ostatní 
 

• V květnu bude uspořádán další workshop na téma – Přechod 
dorosteneckých kategorií  

 

• 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 
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• 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 – březen 2019 
 

• Vyšehrad a Hostivař splnily podmínky pro vstup do soutěže 
J.N., dodaly počty hráčů a KM bere na vědomí, že v každém 
ročníku mají dostatek hráčů. 

 

• Po schůzce projevila FK Admira formou emailu zájem o 
přeřazení ze skupiny J.N. do skupiny V.Š.  

 

• Zástupci KM PFS se sešli se zástupci FK Admiry. 
 

• KM PFS odsouhlasila, že FK Admira zůstane ve skupině 
J.N. Důvody: FK Admira se nezúčastnila schůzky v Edenu, 
kde se kluby nevyjádřily k případnému přechodu FK 
Admiry. Dále KM PFS shledává, že vyrovnanost zápasů 
bude více v soutěži J.N. 

 

• KM PFS navrhuje STK do nové sezóny toto rozdělení týmů 
ve skupinách přípravek J.N. a V.Š. 

 

• Skupina Vladimíra Šmicra: Sparta, Slavia, Bohemians, 
Dukla, Xaverov, Viktorka Žižkov, Motorlet, Meteor, 
Tempo 

 

• Skupina Jiřího Novotného: Admira, Háje, Braník, FA 
Praha, Aritma, Dukla JM, Hostivař, Vyšehrad, 
Střešovice, Podolí 

 

• Info z KM FAČR: 
 

• Od nové sezóny dojde k úpravě soutěžního řádu, týkající se 
zápisu přípravek. V případě nedostavení se delegovaného 
rozhodčího nebudou kluby povinny psát dohodu o rozhodčím, 
bude stačit správně vyplněný zápis a potvrzení vedoucích 
obou klubů. 

 

• V lize a divizi starších žáků se zvýší od nové sezóny hrací doba 
na 2x40 minut. KM PFS zvažuje zvýšení hrací doby i 



 

v soutěžích Prahy. Na kluby bude odeslán email k vyjádření o 
délce hrací doby ve starších žácích. 

 

• Ve středu 24.4. v Presscentru na Strahově proběhla schůzka s kluby 
hrajících v kategoriích přípravek mimo soutěže J.N. a V.Š.. Účelem 
setkání bylo zjistit vyrovnanost soutěží a posbírat další podněty v oblasti 
nejmladších kategorií. 

 

• Na návrhy p. Kopce bude odpovězeno do konce dubna 
 

 Zapsal – L. Zákostelský                                                            Schválil – M.Navara 


