
 

Zápis 1/2019 
z jednání komise mládeže PFS ze dne 28.1.2019 

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

 

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

Hosté: Litera 

Omluveni: Čmelík, Bezpalec 

 

) Kontrola zápisu ze dne 19.11.2018 
 

) Semináře, Vzdělávání trenérů 
 

• jsou vypsány nové termíny trenérských kurzů na jaro 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  
 

• výběr U14                18. – 19. 1. 2019     halový turnaj v Chebu 
                                 „Pohár předsedy ŘK Čechy“  
https://www.fotbalpraha.cz/clanek/8496-halovy-turnaj-v-chebu-se-
prazskemu-vyberu-u14-nevydaril 
 

• 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 
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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 
o V lednu byl zahájen další ročník Dětského fotbalového poháru, na 

který je přihlášeno přes 100 družstev 1.a 2. tří ZŠ z Prahy. 
o Informace o termínech jednotlivých turnajů naleznete zde: 

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

 

) Ostatní 

• V lednu byl odeslán na kluby hromadný email s nabízenými projekty 
PFS. Společně s emailem byl zaslán i formulář, který vyplnilo 6 klubů: 
ČAFC, Meteor, Zličín, Xaverov, Tempo, Střešovice.  

• 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 
 

http://www.mujprvnigol.cz/skola-v-pohybu
https://www.fotbalpraha.cz/projekt/9-fotbalove-besedy
https://www.fotbalpraha.cz/clanek/8459-seminar-projektu-skola-v-pohybu
https://www.fotbalpraha.cz/clanek/8459-seminar-projektu-skola-v-pohybu
file:///C:/Users/otasm/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KXVWSLVD/zakostelsky@fotbalpraha.cz
mailto:zakostelsky@fotbalpraha.cz
https://www.fotbalpraha.cz/projekt/5-detsky-fotbalovy-pohar
https://docs.google.com/forms/d/18qfQPDs4ZikarZXvEEVlhQGHJMi9ig8R2moaTmpbHBA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/18qfQPDs4ZikarZXvEEVlhQGHJMi9ig8R2moaTmpbHBA/viewform?edit_requested=true


 

• GTM Prahy pořádají 6.2.2019 od 19:00 workshop v klubovně Tempo 
Praha na téma zápasů a turnajů kategorie (před)přípravek pro trenéry a 
funkcionáře. Zástupci klubů se nahlašovali do 30.1.2019, v době konání 
KM PFS bylo nahlášeno 12 trenérů. 

 

• 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 nově vytvořené facebookové skupině Trenéři PFS společně, kterou 
spravují GTM Prahy, proběhla diskuze od trenérů k soutěžím přípravek. 
KM PFS se ohrazuje proti názorům, že se svaz (KM PFS) nezabývá 
podněty trenérů. Každý podnět, který byl KM PFS projednán, vzat na 
vědomí a případně přijat, uznala-li KM jeho přínos pro fotbal. KM PFS 
vítá podněty z řad trenérů a funkcionářů klubů a každým se na svém 
zasedání zabývá. To, že nejsou některé návrhy přijaty je z důvodu, že 
KM PFS přijalo jiné řešení. 
 

• 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 

 

• Příští jednání KM PFS se uskuteční v pondělí 25.2.2019 v sídle PFS. Na 
toto zasedání je zván jako host pan David Kopec z ČAFC Praha. 

 
 

 Zapsal – L. Zákostelský                                                            Schválil – D. Perl 
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