
 

Zápis 2/2020 
z jednání komise mládeže PFS ze dne 2.3.2020 

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

Přítomni: Šrámek, Zákostelský, Bezpalec, Navara 

Omluveni: Barák, Perl, Vavříček, Krhut 

1) Kontrola zápisu ze dne 27.1.2020 
 

2) Semináře, Vzdělávání trenérů 
 

• jsou vypsány nové termíny trenérských kurzů na jaro 2020  
https://www.fotbalpraha.cz/projekt/12-trenuj-fotbal 

3) Výběry PFS   
 

• Přípravné kempy 
U14   17.3.2020     12:30h     FC Tempo Praha 
U13   25.3.2020     9:00h       SK Horní Měcholupy 

 

• Termíny MKS U13 + U14 – jaro 2020 
 

31. 3.2020  11:00h  12:45h  Pražský FS - Jihočeský KFS   FC Tempo Praha 

15. 4.2020  11:00h  12:45h  Ústecký KFS - Pražský FS      Roudnice/Labem  

12.-13.5.2020  11:00h  12:45h   Středočeský KFS - Pražský FS   

• Turnaj neligových výběrů U10 a U11 
 
23.4.2020     U10     12:00h – 15:30h     FC Tempo Praha 
28.4.2020     U11     12:00h – 15:30h     SK Horní Měcholupy     
 

      

 Projekty na podporu rozvoje fotbalu v Praze  

• Dětský fotbalový pohár  
14.1.2020 byl rozehrán již 10.ročník DFP 
Termíny semifinále a finále naleznete v odkazu níže 
https://www.fotbalpraha.cz/projekt/5-detsky-fotbalovy-pohar 

https://www.fotbalpraha.cz/projekt/12-trenuj-fotbal
https://www.fotbalpraha.cz/projekt/5-detsky-fotbalovy-pohar


 

 
DFP 2020 zná všechny semifinalisty 
https://www.fotbalpraha.cz/clanek/9085-detsky-fotbalovy-pohar-2020-
zna-vsechny-semifinalisty 
 

• Neberte nám naši hru 

• dne 27.1. proběhla schůzka s 10 zájemci o jarní pokračování projektu, 5 
bylo ze schůze omluveno 

• celkový počet přihlášených týmů je k tomuto datu 17. 

• plánované období jarní části konec března – polovina srpna 
 

• během března probíhá přihlašování týmů do jednotlivých turnajů, kterých 
bude v průběhu jara cca 15. 

 

• Zájemci se mohou hlásit u GTM OFS Davida Perla na      
davitperl@seznam.cz 

 
 

4) Ostatní 
 

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

• Etický kodex pro účastníky soutěže Šmicrova, doporučení pro účastníky 
soutěže J. Novotného – kodex představuje kritéria, ke kterým bude 
přihlíženo při reorganizaci zmíněných soutěží    

• Účast na schůzkách pořádaných PFS 

• Vedení hráčů při utkání – „koučování“ dle doporučení FAČR, 
licencovaní trenéři 

• Nezveřejňování tabulek  

• Oslovování hráčů přes vedení klubu či trenéra, nikoliv přímo 
hráče či rodiče  

• Doporučení – metodické schůzky s rodiči – absolvování 
Grassroots leader certifikátu 
 

• XPS - kluby mohou nadále žádat o licence na adrese - xps@fotbal.cz 
zde naleznete popis, jak licence získat                  

https://xps.fotbal.cz/licence-pro-kluby/p274 

 
 
 Zapsal – L. Zákostelský                                                            Schválil – M. Šrámek 
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