
Zápis z jednání Komise mládeže KFS Vysočina č. 2 / 2015 

Datum : 19.března 2015 

Místo: Jihlava, sekretariát KFS 

Přítomni : Stanislav Duben, Mgr. Roman Kučera, Tomáš Kyzlink, ing. Josef Mach, Kamil Průša, Luboš 

Widerlechner 

Omluven:  ing. Jiří Matiášek 

 

1) Návrh rozdělení peněžních prostředků z Nadačního fondu KFS Vysočina 

a)  Měsíc náborů – nově proběhne ve dvou klubech příslušného OFS v rámci KFS Vysočina, celkem 10 

akcí, přihlášky nutno odeslat do 30.dubna 2015 - bližší podrobnosti uchazečům sdělí PTM KFS 

Vysočina Stanislav Duben (mobil:  728 517 829). 

b) Jednodenní turnaje pro týmy hrající I.třídu žáků ve dnech 13. a 14.června 2015, každá věková 

kategorie v jiném termínu (mladší - sobota, starší – neděle). 

c) Finanční podpora pro trenéry s licencí v klubech hrajících mládežnické soutěže KFS Vysočina dle 

zpracovaného manuálu. 

d) Kemp talentované mládeže KFS Vysočina v Jiřicích. 

e) Dotace pro žákovské výběry OFS U12 v rámci KFS Vysočina. 

 

2) Měsíc náborů FAČR v rámci KFS Vysočina 

a) Informace o přípravě celostátní akce a jejím zabezpečení, výběr vhodných klubů v rámci 

příslušných OFS. 

 

3) Vyhodnocení halové ligy přípravek 

a) Informace o jednotlivých turnajích a účasti mužstev. 

b) Doporučení vypsat pro příští ročník grant výhradně pro OFS (doposud mohly o dotaci požádat i 

kluby). 

 

4) Vyhodnocení halového turnaje meziokresní soutěže žákovských výběrů U12 v Třešti 

a) Poděkování pořadateli (OFS Jihlava) za vzornou organizaci a všem realizačním týmům i hráčům za 

bezproblémový průběh akce. 

 

5) Materiální vybavení realizačních týmů žákovských výběrů KFS Vysočina  

a) Návrh na doplnění zpracuje PTM a předloží ke schválení VV KFS Vysočina. 

  

6) Různé 

a) Informace o připravovaných seminářích pro mládežnické trenéry – více na www. kfsvysocina-

vzdelavani.webnode.cz.    

b) Finále vítězů okresních přeborů starších přípravek v rámci KFS Vysočina se uskuteční v sobotu 

20.června 2015 v Okříškách. 



c)  Halový turnaj „O mikulášský pohár KFS Vysočina“ žákovských výběrů OFS U11 se uskuteční dne 28. 

listopadu 2015 v Třebíči. 

d) Informace PTM o provedených kontrolách Krajských středisek mládeže. 

e) Diskuze k problematice zveřejňování tabulek v soutěžích přípravek.  

 

 

 

Zapsal: Tomáš Kyzlink, předseda KM KFS Vysočina 


