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Krajský fotbalový svaz VYSOČINA, E. Rošického 6, 
Jihlava, 586 04 

 
Zápis č. 2/2019 

Komise mládeže KFS Vysočina 
 
Datum konání : 25. březen 2019 – Jihlava   
Přítomni : Stanislav Duben, Ing. Josef Mach, Mgr. 

Roman Kučera, Karel Kříž, Čeněk Heralecký, 
Ing. Jiří Matiášek, Kamil Průša 

Omluveni : Radka Vazačová,  
Host:   Ondřej Šourek, Marek Habl, Martin Moravec, 
Tomáš Tůma, Zdeněk Veselý, Vlastimil Savi, Michal Pacholík 
 
Jednání zahájil a řídil předseda KM pan Duben. Po přivítání 
přítomných byl schválen program jednání. 
 
Program : 
1/  MOS 
2/  Schůzka s trenéry KP přípravek 
3/ Dívčí tým do soutěže MOS chlapců 
4/ Systém neprofesionálních klubů 
5/ Přestupy hráčů mimo region KFS Vysočina 
6/ Úbytek dorosteneckých hráč 
 
 
1/  
MOS 
Komise řešila místa utkání MOS. Návrh komise je cirkulace 
jednotlivých utkání po okrese. Jednotlivá utkání se hrají většinou na 
jednom a tom samém místě (ve větších městech), a ještě 
mnohokrát na UT. Cílem cirkulace utkání je propojenost s malými 
kluby na okrese a zvýšení atraktivity utkání.  
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2/  
Schůzka s trenéry přípravek KFS Vysočina 
Dnes 13.3. proběhla v sídle KFS schůzka s trenéry KP přípravek. 
Předseda KM informoval komisy se závěry této schůzky. Jednotlivé 
body se týkaly zejména kvality utkání a úroveň prostředí, systému 
soutěže a spokojeností s činností KM a STK. Zpráva z této schůzky 
je na stránkách KFS Vysočina. https://grassroots-
kfsvysocina.com/2019/03/25/schuzka-treneru-pripravek-kfs-
vysocina/ 

       
3/ 
Dívčí tým do soutěže MOS chlapců 
KM schválila, že od soutěžního ročníku 2019/20 bude 
v meziokresní soutěži chlapců nastupovat i tým dívek. Tento tým se 
bude skládat z krajského výběru. Ročníkově budou dívky vždy o 
dva roky starší. Pro tento soutěžní ročník půjde tedy o dívky rok 
narození 2006 a mladší. 

 
4/ 
Systém neprofesionálních klubů 
Předseda KM seznámil členy s početním stavem přihlášených klubů 
do tohoto systému. Celkem je to zatím 66 klubů z 219. Což je 
celkem 30%. Členové KM dostali za úkol kontaktovat kluby kteří do 
systému ještě nejsou přihlášeni, aby tak učinili. Informace a důvody 
zřízení tohoto systému jsou v přiloženém odkazu. 
https://grassroots-kfsvysocina.com/2019/03/26/licencni-system-
neprofesionalnich-klubu/ 
 
5/ 
Přestupy hráčů mimo region KFS 
Stává se trendem poslední doby, že mimo region Vysočina 
přestupují mladší a mladší hráči. V kraji fungují vcelku jasně 
nastavená pravidla, jak by se kluby k sobě měli v tomto směru 
chovat, což vysvětlil i Roman Kučera z pohledu největšího klubu 
v regionu. Mimo region už nám tato pravidla neplatí. Předseda KM 
budu tuto skutečnost prezentovat na KM FAČR a pan Kučera na 
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zasedání Klubových akademií. Návrh bude do kategorie U13 
přestup hráčů mimo region legislativně ohlídat. Není totiž vy jímkou, 
že někteří hráči pod deset let jsou zkoušeni v klubech vzdálených 
sto a více kilometrů. Což jistě není správně. I z tohoto důvodu byli 
zřízeny regionální akademie.    
 
6/ 
Úbytek dorosteneckých hráčů 
Komise se zabývala tímto tématem, který je postrachem plošně po 
celé republice. V kraji Vysočina je 2229 registrovaných hráčů a 68 
dorosteneckých týmů. Což vychází 32 hráčů na tým. Přesto přes 
tyto zajímavá čísla, je v soutěžích dorosteneckých týmů čím dál tím 
méně, a zájem o fotbal v tomto věku opadá. Jedním z faktorů může 
být i malý zájem trenérů o tuto kategorii. KM si dala za úkol 
zmapovat v kraji aktuální stav (trenéry dorostu, klubový zájem o tuto 
kategorii) a na dalším zasedání si toto vyhodnotit. Pan Kučera 
přednesl myšlenku většího zapojení legislativy měst a obcí, kteří by 
vybrané trenéry mohli za činnost u těchto kategorií finančně 
ohodnotit. Tímto by se mohl i zvýšit zájem se o tyto hráče starat.   
 
 
Zapsal: 
Předseda KM 
Stanislav Duben 
 
 


