
 

Zápis 2/2019 
z jednání komise mládeže PFS ze dne 25.2.2019 

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

 

Přítomni: Šrámek, Bezpalec, Zákostelský, Krhut, Perl  

Hosté: Litera, Kopec 

Omluveni: Čmelík, Vavříček, Jíra, Navara  

 

) Kontrola zápisu ze dne 28.1.2019 
 

) Semináře, Vzdělávání trenérů 
 

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

                    

) 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 U13 a U14  
 
19.3.2019     U13                    SK Aritma               9:30h – 15:30h 
20.3.2019     U14                    Strahov TC ACS     9:00h – 11:30h 
 

• Termíny MKS U13 + U14 – jaro 2019 
 
  2. –   3.4.2019    11:00h     12:30h          Jihočeský KFS – Pražský FS 
  9. – 10.4.2019    11:00h     12:30h          Pražský FS – Ústecký KFS 

https://www.fotbalpraha.cz/projekt/12-trenuj-fotbal
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23. – 24.4.2019    11:00h     12:30h          Pražský FS – Středočeský KFS 
 
 

 

) 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 

 
 

• Dětský fotbalový pohár – semifinále a finále 
 

o https://www.fotbalpraha.cz/clanek/8543-detsky-fotbalovy-pohar-miri-
do-semifinale 
 

o 1. a 2. semifinále       5. 3.  Jedenáctka 
o 3. semifinále              6. 3.  Pankrác 
o 4. semifinále              7. 3.  Motorlet 
o Finále                        14.3. hala Petřiny 

 
o Na facebookových stránkách PFS bude k dispozici livestream 

semifinálových turnajů a samotného finále.  
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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 

 
 
                  

• GTM Prahy uspořádali 6.2.2019 od 19:00 workshop v klubovně Tempo 
Praha na téma zápasů a turnajů kategorie (před)přípravek pro trenéry a 
funkcionáře 
https://www.fotbalpraha.cz/clanek/8527-probehl-prvni-trenersky-
workshop-na-tema-zapasy-a-turnaje-pred-pripravek 

 

• 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 

 

• V listopadu 2018 byla spuštěna skupina na facebooku Trenéři PFS 
společně. Do této skupiny jsou vkládány příspěvky týkající se pražského 
fotbalu a metodické příspěvky.  
 

• Vyšlo nové metodické video k přípravkové kategorie z dílny trenérů 
FAČR. Video je ke shlédnutí na stránkách mujprvnigol.cz, na tomto 
odkazu: http://mujprvnigol.cz/trenuj 

 

• KM informuje na webových stránkách o článku od Tondy Plachého 
zabývající se tématem hlaviček. 

 

• článek zde: https://www.fotbalpraha.cz/clanek/8506-skodi-ci-
neskodi-hlavickovani-malych-fotbalistu-zdravi 
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• Na jednání KM PFS se dostavil pan David Kopec z ČAFC Praha a byly 
projednány tyto jeho návrhy 

 

• Opakované střídání ve starším dorostu s přesahem do mužů 
(2. a 3. třídy) 

• Dívky – dvojí registrace 

• Mladší žáci – samostatná skupina ligových C týmů  

• Ročníkové soutěže od přípravek 
 
 
 

 Zapsal – L. Zákostelský                                                            Schválil – T. Bezpalec 


