Komise mládeže Olomouckého krajskéhofotbalového svazu a
Trenérsko-metodická komise Olomouckého krajského fotbalového svazu
Zápis KM a TMK KFS Ol.č.3 – 2019 ze dne 10. prosince 2019
(Olomouc – KFS)
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Petr Strnad, Oldřich Vitonský,Lukáš Bartoň, JanKroča,Lukáš Staroba, Radim
Netopil, Matěj Vybíhal
Roman Páral, Bohuslav Charvát, Jan Malysa
Martin Kotůlek

Průběh jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Informace z KM FAČR ze dne 4. 12. 2019 – Hrabětice
Vyhodnocení akcí KM + TMK ze II. poloviny roku 2019
Termínová listina akcí KM a TMK pro I. pololetí 2020
Trenérské licence – školení a doškolení FAČR „C“ a UEFA „B“ licence
Ostatní

Ad1
Předseda komise mládeže přivítal všechny přítomné…
Sekretář KM a TMK seznámil zúčastněné se zápisem z KM FAČR, která se konala dne 4.
12. 2019 v Hraběticích (Liberec).
Na tomto zasedání se znovu probírala problematika podpory mladších dorostenců, jako
nejohroženější kategorie mládeže – úbytek hráčů (finanční podpora klubům, spolupráce
krajů, vzdělávání trenérů ml. dorostu, nastoupení cizích hráčů pod hlavičkou jednom klubu
…).
Dále se KM FAČRzabývala termínovou listinou a místy konaní akcí v I. polovině roku 2020.
Po konzultaci sekretáře KM KFS Ol. s panem Vonáškem byly odsouhlaseny místa a termíny
pro Olomoucký kraj.
Největší akce jsou naplánovány na 2. - 3. 5. 2020 – Finále Ondrášovky U13 v Šumperku a
25. – 27. 5. 2020 – Finále MKS U13 – Velké Losiny.
Na obou akcích už se intenzivně pracuje a zajišťuje patřičný servis.
Dále se KM FAČR zabývala Reálným fotbalem, kdy pan Mestek seznámil zúčastněné se
strategickým plánem ORF, přípravou rozpočtu na rok 2020 ????, pravidly projektů na

podporu mládeže.
Byly vyhodnoceny Krajské grassroots konference, ve které jsme jako Olomoucký kraj
neobstáli dobře a proto je potřeba v roce 2021 této akci věnovat patřičnou vážnost!
Dále se KM FAČR zabývala pozicí GTM OFS, kdy předseda ORF pan Kotrba, po konferenci
mládeže v Nymburce, vyjádřil velkou podporu tomuto projektu a slíbil pokračování v podpoře
GTM OFS! (za leden – červen navštíveno grassroots trenéry 1200 škol, účast 4000 učitelů a
cca 40000 dětí)
Pan Mestek dále zmínil výstavbu OH parků v roce 2020 jakožto akci ČOV. Prezentace všech
sportů proběhne 24. 7. – 9. 8. 2020 v Ostravě, Brně, a nově v Praze.
Můj 1. gól – balíčky 2019 rezervovány, nyní se řeší distribuce do Vánoc.
Tvoří se 4 nová videa v pilíři Strava fotbalistů.
Školní fotbal – Fotbal a futsal do škol – připravuje se projekt FAČR + IMA pro MŠMT
a) Soutěže – nabídka na všech stupních, fotbal a futsal – příprava smlouvy FAČR - SFČR
b) Pozice koordinátora školního fotbalu na FAČR – v řešení
c) Tělesná výchova – tlak na MŠMT, projekt FAČR Škola v pohybu
d) McDonald´s Cup a Pohár J. Masopusta – smlouva na sezónu 2018/2020 (+AŠSK a
FAČR), strategická snaha o užší zapojení FAČR (GTM OFS).
NA KM FAČR byl zmíněn i Ženský fotbal – je velký bům, proběhly i prezentace v rámci
Grassroots konferencí 2019 a běží i marketingová kampaň „Holky taky“ ME U19 2020 v ČR.
Pan Mestek oznámil termín Galavečera Grassroots fotbalu, který se uskuteční dne 5. 1.
2020.
Dále na programu byly zmíněny kritéria KM FAČR pro získání příspěvku na turnaje mládeže
v roce 2020. Asi nejzásadnější změna je v tom, že výše dotace může být maximálně
v rozmezí 30 000 – 60 000 Kč a turnaj musí být určen pro věkokvé kategorie dorostu a
starších žáků!
Ad2
KM KFS Ol. vyhodnocovala akce konané ve II. polovině roku 2019.
Povedlo se bez problémů zabezpečit 17 kol Ondrášovky.
Proběhly 4 kola MKS, kdy v obou kategoriích máme šance k postupu do finále.
Úspěšně proběhly dvě kola Výběrů OFS U11 + U12 na HFK a halový turnaj v Jeseníku.
Jarní termín je v jednání, byl pověřen GTM OFS Prostějov.
Pozitivní ohlas přinesly halové turnaje mládeže na Čejkaréně (30.11. – výběry OFS U13 a
1. 12. výběry OFS ml. dorostu).
Dne 25. – 27. 11. 2019 proběhl seminář SpSM, SCM a GTM v Nymburce.
V letošním roce proběhly dva semináře pro učitele - Škola v pohybu.
Akcí se celkem účastnilo 40 učitelů. Semináře byly strategicky rozděleny na pořádající
Prostějov a Šumperk.

Ad3
KM KFS Ol. se zabývala termínovou listinou a místy konání akcí.
Rozdělení úkolů proběhne vždy před danou akcí v koordinaci GTM KFS – GTM OFS.
Ad4
Předseda TMK seznámil zúčastněné s průběhem licence UEFA „B“.
Vzhledem k velkému zájmu o školení trenérů byly v letošním přechodném období vypsány
2 kurzy.
K prvním kurzu (listopad – únor) nastoupilo 24 studentů a ke druhém (leden – březen) je
momentálně přihlášeno 32 studentů.
V druhé polovině roku 2019 proběhly 2 školení FAČR „C“ licence (OFS Olomouc a OFS
Prostějov) a do konce roku 2019 je ještě naplánován kurz v OFS Přerov.
Dne 4. 1. 2020 proběhne doškolení trenérů FAČR „C“ a UEFA „B“ licence v Olomouci –
Neředíně, fakulta FTK.

Ad5
Různé:
KM KFS Ol. se zabývala problematikou nominací na MKS.
Je potřeba nominace rozesílat nejpozději týden před utkáním a to nejlépe na trenéry dané
kategorie v klubu!
KM uspořádá v návaznosti na halový turnaj i venkovní turnaj mladšího dorostu.
Cílem je podpora této kategorie
KM se zábývala možností rozšíření členské základny přes MC Donald´s Cup – otázka startů
registrovaných i neregistrovaných hráčů v rámsi FAČR.
GTM OFS si vyzvedli knížky – „C“ licence.
Stále probíhají akce „Létající týmy“, kde se hlásí kluby na ukázkové TJ.
KM KFS Ol. věnovala pozornost programu XPS – možnosti širšího využití.

Další schůze je naplánována na 20. 1. 2020 od 12:30 v sidle KFS Ol.

Na závěr pozval sekretář KM a TMK všechny členy na společnou večeři jako poděkování za
práci pro Olomoucký krajský fotbalový svaz.

Vypracoval:Lukáš Staroba

V Olomouci dne:12.prosince2019

