
 

Zápis 5/2021 
z jednání komise mládeže PFS ze dne 7.6.2021 

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

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

Omluveni: Barák, Perl 

1) Kontrola zápisu ze dne 9.10.2020 
 

2) Semináře, Vzdělávání trenérů 
 

• Nová struktura vzdělávacích kurzů 

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

• nové termíny trenérských kurzů budou vypsány na podzim 2021  
https://www.fotbalpraha.cz/projekt/12-trenuj-fotbal 

3) Výběry PFS   
 

• Dívky 

• 26.6.2021   kemp WU15   ABC Braník   9:00h – 15:30h 

• 16. – 19.8.2021   Kouba Cup   Třebíč 
 

• Chlapci 

• 23. – 26.8.2021   Kouba Cup   Třebíč 
 

• V září 2021 bude rozehrán nový ročník MKS U13 a U14 
   

 Projekty na podporu rozvoje fotbalu v Praze  

• Měsíc náborů – přihlásit se můžete - https://mujprvnigol.cz/mesic-naboru 
nebo zakostelsky@fotbalpraha.cz 
 

• United Island of Prague – festival na Dětském ostrově 26.6.2021 
 

• Neberte nám naši hru  

• Chystáme rozehrát podzimní část projektu 

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

 

https://trenink.fotbal.cz/chcete-se-stat-trenerem/a7971
https://www.fotbalpraha.cz/projekt/12-trenuj-fotbal
https://mujprvnigol.cz/mesic-naboru
zakostelsky@fotbalpraha.cz


 

 
4) Ostatní 

 

• KM se zabývala soutěží přípravek ve skupinách J. Novotného a V. 
Šmicra 

• Ve skupině J. Novotného nahradí FC Slavoj Vyšehrad TJ Sokol Stodůlky 
 

• 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 

• Závěrem KM děkuje všem klubům Prahy za spolupráci v uplynulém 
ročníku 

 
 
 Zapsal – L. Zákostelský                                                            Schválil – M. Šrámek 
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