Komise mládeže Olomouckého krajského
fotbalového svazu
ZápisKMOL-KFS č. 4 – 2018 ze dne 23. srpna 2018
(Loučná nad Desnou)
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Petr Strnad,Pavel Pumprla, Oldřich Vitonský, Lukáš Staroba, Lukáš Bartoň,
Jan Malysa, JanKroča, Matěj Vybíhal, Radim Netopil
Karel Zelinka, Karel Richter, Michal Uhřík, Michal Hrubý, Kotůlek
Roman Páral - garant KM OKFS
Bohuslav Charvát –garant TMK OKFS

Průběh jednání:
1. Předseda přivítal všechny zůčastněné a garanta KM Romana Párala a garanta TMK
pana Bohuslava Charváta. Zasedání komisí bude pro další období společné.
2. Následně byli představeni grassroots trenéři mládeže všech OFS v OKFS:
Lukáš Bartoň – OFS Olomouc
Jan Kroča – OFS Přerov
Matěj Vybíhal – OFS Prostějov
Radim Netopil – OFS Šumperk
Jan Malysa – OFS Jeseník
3. Vystoupení garanta KM pana Romana Párala, který přednesl návrh na složení
komise mládeže pro nadcházející období:
Petr Strnad – předseda KM OKFS
Pavel Pumprla, Karel Zelinka, Karel Richter, Michal Uhřík, Michal Hrubý – členové
KM OKFS
Lukáš Staroba – sekretář KM OKFS
Ostatní, kteří nebudou členy KM OKFS, ale budou se zúčastňovat zasedání:
GTM OFS (Lukáš Bartoň, Jan Kroča, Matěj Vybíhal, Radim Netopil, Jan
Malysa)Martin Kotůlek – šéftrenér akademie Olomouckého kraje
Složení výběrů MKS:
Vedoucí: sekretář KM OKFS a GTM OKFS – Lukáš Staroba
U14 – Kotůlek, Strnad
U13 – Valenta, Neoral
Zajistí garant KM

4. Návrh na složení TMK přednesl její garant VV Bohuslav Charvát a dále navrhl úzkou
spolupráci obou komisí:
Oldřich Vitonský–předseda TMK OKFS
Petr Strnad –člen TMK OKFS
Lukáš Staroba –sekretář TMK OKFS
Zajistí garant TMK

5. Plán práce:
Lukáš Staroba společně s předsedou KM seznámili všechny přítomné s plánem akcí
na druhé pololetí 2018.
Předseda TMK pan Oldřich Vitonský seznámil všechny přítomné s návrhem akcí TMK
na druhé pololetí 2018 a první čtvrtletí 2019.
6. Soutěže v kraji:
Podařilo se zrealizovat krajskou soutěž starších přípravek a nepodařilo se rozběhnout
krajskou soutěž mladších přípravek. Týmy mladších přípravek byly zařezeny do
příslušných okresních soutěží.
Krajský přebor starších a mladších žáků byl opět bez potíží kluby obsazen.
7. SpSM kraje:
Podané žádosti: Dub nad Moravou, Černovír, Šternberk, Němčice, Slavonín,
Čechovice – schváleno VV OKFS.
Žádosti podané do konce měsíce srpna: Nové Sady, Zábřeh, Konice, Mohelnice,
Kozlovice, Želatovice – bude schvalovat VV OKFS na dalším zasedání v měsíci září.
Olšany – KM OKFS nedoporučuje oddíl zařadit do SpSM kraje pro SR 2018/2019.
Jeseník – mají SpSM – okres FAČR. Uničov, Hranice – motivační příspěvek FAČR ve
výši 50 000,- Kč.
Zajistí garant KM

8. Činnost a náplň práce grassroots trenérů OFS:
Byla projednána obsahová náplň jejich činností dle pracovní smlouvy, jejich
spolupráce s KM a TMK OLKFS a jejich podíl na organizační činnosti a to v rámci jak
OFS tak KFS.
Dále bude jejich úkolem pracovat jako vedoucí organizátoři činností mládeže ve
svých OFS a v přímé návaznosti na KM OLKFS.
GTM OFS Olomouc a GTM OFS Přerov nejpozději do 10. září 2018 předvedou
tréninkové jednotky u mužstev Mladeč a Lazniky, které přihlásili mužstva do
mládežnických kategorií na svých okresech a požádali o Bezpečné branky.
9. Medializace akcí:
GTM jednotlivých OFS mají za povinnost přípravu, propagaci a realizaci jednotlivých
akcí dle zpracovaných plánů a to včetně spolupráce na obdobných akcích KM
OLKFS včetně jejich hodnocení.
Zajistí předsedové komisí, GTM OFS a sekretář KM

10. KM OKFS se zabývala problematikou neúčasti trenérů na soutěžních utkání – bude
potřeba vytvořit ve spolupráci s TMK systém kontroly účasti trenérů na jednotlivých
utkáních mládeže.
Zajistí TMK

11. KM OKFS se zabývala problematikou startů hráčů v různých věkových kategoriích.
Zjistily se nedostatky – neoprávněné starty hráčů ve vyšších věkových kategoriích.
Pro ujasnění problematiky bude na jednotlivé OFS zaslán manuál k oprávněnosti
startů hráčů jednotlivých kategorií.

Zajistí sekretář KM OKFS

12. Různé:
- návrh na předškolení – základní trendy vedení dětí a mládeže v tréninkovém
procesu, příprava na Leaderscertifikát,
- systém vzdělávání – návrat k dřívějšímu systému organizace – tento návrh předat
k projednání VV OKFS,
- ve spolupráci s TMK budou vypsány termíny „C“ – licence, Grassroots „C“ –
licence, „B“ licence a doškolení „C“ a „B“ licence společně – přesné termíny
budou sděleny na příštím zasedání KM a TMK,
- Měsíc náborů – 4 akce v Olomouckém kraji – termíny a místá konání navhnou
GTM OFS nejpozději do konce srpna 2018 – řešeno per-oll-am,
- 2. Národní grassroots konference – 18.9.2018 – účast GTM OKFS a všech GTM
OFS – Nymburk,
- Sekretář KM OKFS prověří zda 26. – 27. 11. je povinná účast GTM OFS na
seminářiSpSM– Nymburk,
- Létající trenéři – činnost začne v měsíci září – akce se zúčastní vždy minimálně
jeden létající trenér z kraje + GTM OFS
- Po každé akci sekretář KM a TMK zašle vyúčtování všem členům tak, aby byli
informováni o příjmové a nákladové složce KM a TMK,
- Ondrášovka Cup – účast na těchto akcích vždy předseda GTM OKFS – L.
Staroba a příslušný GTM OFS
- Plán práce:
9.10.2018 – výběry OFS U11,12 – místo Šumperk
25.11.2018 – halový turnaj U11,12 – Čajkarena – výsledky halového turnaje
započítány do podzimního a jarního turnaje
Požadavky směrem k VV:
1.
2.
3.
4.

Schválení složení KM a TMK OKFS včetně složení trenérů výběrů MKS,
Měsíc náborů – 4 akce v OKFS v měsíci září – příspěvek OKFS ve výši
5 000,- Kč,
Schválení SpSM kraje,
Úhrada haly a pitného režimu na halový turnaj výběrů U11,12 dne 25.11. 2018
v Olomouci – neřešit dle minulých období přes nějakou firmu, ale
organizátorem bude OKFS.

Termín příštího zasedání KM a TMK dne 27. 9. 2018 od 16.00 v zasedací místnosti OKFS

Vypracoval:Lukáš Staroba

Dne: 23. srpna 2018

