
 

Zápis 1/2022 
z jednání komise mládeže PFS ze dne 23.2.2022 

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

Přítomni :Kubr, Skalba, Vavříček, Herold, Klíčová, Zákostelský 

Omluveni: Bezpalec 

Host: Špinka 

1) Kontrola zápisu ze dne 24.11.2021 
 

2) Semináře, Vzdělávání trenérů 
 

• Nová struktura vzdělávacích kurzů 

• https://trenink.fotbal.cz/chcete-se-stat-trenerem/a7971 

• Certifikát C+ Kurz zaměřen na kategorie hrající utkání ve formátu 10+1, tedy 
na mládež ve věku zhruba od 13 let až po dospělé 
https://stansetrenerem.fotbal.cz/account/formlog 

• nové termíny trenérských kurzů naleznete v odkazu   
https://www.fotbalpraha.cz/projekt/12-trenuj-fotbal 

3) Výběry PFS   
U14   22.3.2022   přípravný kemp   ČAFC Praha 
U13   23.3.2022   přípravný kemp   H. Měcholupy 
 
Termíny MKS U13 + U14 – jaro 2022 
 

• 5.kolo   5.4.2022    11:00h   12:45h   Jihočeský KFS – Pražský FS   Písek 

• 6.kolo  19.4.2022   11:00h   12:45h   Pražský FS – Ústecký KFS   Tempo   

• 7.kolo  3.5.2022      11:00h    12:45h    Pražský FS – Středočeský KFS  Braník  
 

          Turnaje U10 a U11 neligových výběrů 

• U10   20.4.2022   SK Aritma Praha 

• U11   27.4.2022   SK Aritma Praha 
  

Projekty na podporu rozvoje fotbalu v Praze  

• Dětský fotbalový pohár – 29. března bude zahájen další ročník 
 

Informace o termínech jednotlivých turnajů naleznete zde: 
https://www.fotbalpraha.cz/projekt/5-detsky-fotbalovy-pohar 
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• Neberte nám naši hru – připravujeme turnaje na jaro 2022 
 

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

• Školky v pohybu – projekt zaměřen na pohybové aktivity pro nejmenší  
r.klicova@seznam.cz 

 
4) Ostatní 

 

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

• Společné setkání zástupců klubů hrající celostátní soutěže žáků FAČR 
(U12-U15) ze dne 25.1.2022 na hřišti Braníku. Výstup ze schůzky byl 
předán k projednání na KM FAČR. 

• Společné setkání zástupců klubů hrající krajské soutěže žáků PFS (U12-
U15) ze dne 9.2.2022 na hřišti ČAFC. Podněty a připomínky ze schůzky 
budou dále řešeny na KM PFS. 

• Registrace zahraničních hráčů – dotazy pište na tomas.kubr@seznam.cz  

• Postup při přestupech hráčů z Ukrajiny naleznete na odkazu:  
Postup při přestupech hráčů z Ukrajiny | FAČR | FOTBAL.CZ 

• Návrhy KM PFS k možným změnám v mládežnických soutěžích řízených 
FAČR a PFS 
 

 
 
 Zapsal – L. Zákostelský                                                            Schválil – T. Kubr 
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