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1. Jednání zahájil p ředseda KM FA ČR Mgr. Zden ěk Psotka 
- první část jednání za účasti PTM a zástupců oddělení Elitní mládeže. 
- Otakar Mestek předal nové smlouvy pro PTM, kde se mimo jiné upravuje 

pracovní vztah a podmínky trénování v klubech 
- od 1. 7. 2015 se všichni PTM stávají zaměstnanci FAČR (rozhodnutí VV FAČR) 
- s výhledem vzniku fotbalových akademií je PTM povoleno trénování v kategorii 

přípravek a žáků.  
Následná diskuze se zástupci oddělení Elitní mládeže (Michal Prokeš) směrem 
k akademiím, nastavení spolupráce a vzájemné propojení mezi KM FAČR, PTM a 
Elitní mládeží. 
 
Po krátké přestávce následovalo zasedání KM FAČR. 
 
2. Předseda KM FAČR stanovil termín příštího zasedání jako konečný pro dodání 

materiálů jednotlivých členů KM FAČR k Rozpisu soutěží a turnajů KM FAČR. 
 

3. Informace Mgr. Otakar Mestek: 
- úvodem jménem všech poděkoval Pavlu Hudečkovi za organizaci fotbalového 

turnaje v rámci Letní olympiády dětí a mládeže a zajištění ostatních akcí, včetně 
zasedání a společné večeře trenérů zúčastněných výběrů KFS. 

- úkolem KM FAČR je připravit termín a téma pro nadcházející Seminář SpSM a 
SCM, který bude již tradičně v Nymburku. 

- probíhá vyhodnocování Měsíce náborů, aktuální data o počtu zúčastněných dětí 
a informace o nárůstu členské základny budou k dispozici v červenci. 

- informoval o rozšíření ČL U19 na 20 týmů v ročníku 2015/2016, na další ročník 
již společně s Celostátní ligou SCM U19 stabilizace na 18 týmech. 

 
4. Informace Old řich Jakubek: 

- Celkem obdrženo 77 žádostí na podporu mládežnických turnajů. 
Vzhledem k nedodaným požadovaným dokumentům u některých turnajů se  
rozhodnutí o výši příspěvku posunuje na další zasedání KM FAČR. 

- Motivační projektové příspěvky (MPP) KFS zaslány od všech KFS, MPP na 
kempy OFS obdrženo 23 žádostí. 

 
5. Informace Roman Vonášek: 

- Informoval o průběhu či ukončení turnajů pořádaných KM FAČR. 
- připraveny a schváleny „Dohody“ k obdržení státní dotace. V následujících 

dnech budou rozeslány na kluby, KFS a OFS. 
 

6. Zasedání Komise mládeže FA ČR – plán na II. pololetí  
 
23. 7. 2015 – Memoriál Františka Harašty, Rakvice (cca 12:00 hod.) 
20. 8. 2015 – Memoriál Václava Ježka (čas a místo bude upřesněno) 
23. 9. 2015 – Seminář McDonald´s Cup, U Hájků, Praha (cca 12:00 hod.) 
20. 10 2015 -  Kemp U 15, Blšany (čas bude upřesněn) 
Listopad 2015 – Seminář SpSM a SCM, Nymburk (termín bude upřesněn) 
2. – 3. 12. 2015 – Seminář KM FAČR a PTM s předsedy KM KFS, Uherský Brod. 
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