Zápis z jednání Komise ženského fotbalu
konaného dne 15.12.2021, online v 17:00 hod

Přítomni:
Jaroslava Rinnerová, Miroslava Fousková, Hana Výmolová, Petr Zapletal, Aleš Meloun,
Miroslav Zbořil, Eliška Nováková, Jakub Tomek
Hosté:
Petr Fousek, Radek Zima, Michal Valtr, Jiří Novák
Program jednání:
1) Reprezentace
2) UEFA EURO WU19
3) 1. liga – termínová listina
4) Gesce
5) Diskuze
- Petr Fousek informoval všechny přítomné o průběhu žádosti NSA na podporu ženských kolektivních
sportů.
- Michal Valtr informoval o průběhu příprav ME WU19 (27.6. – 9.7.2022). Byl schválen rozpočet na
akci a jedním z podpůrných zdrojů bude UEFA Legacy programme, který je zaměřený na rozšíření
členské základny dívek a žen ve fotbale. Ve spojení s prestižním finálový turnajem je to ideální
aktivace pozornosti a povědomí o ženském fotbale.
- Posledním bodem pana předsedy byl Galavečer neprofesionálního fotbalu, který se koná 9.1.2022
na Žofíně.
Reprezentace
- Hana Výmolová jako manažerka reprezentace informovala o průběhu poslední reprezentační akce
žen. Zároveň informovala o schůzce reprezentačních trenérů s STK a zástupců Slavie, Sparty a
Slovácka ohledně úpravy termínové listiny směrem k ME WU19 a červnovému termínu reprezentace
žen.
- Jakub Tomek informoval o výsledku losování 2. kola kvalifikace ME 2022 ligy A v kategorii U17 a
U19. Turnaj v kategorii U19 v dubnu také pořádá ČR, ideálně v regionu, kde bude ME WU19.

- Jiří Novák doplnil informace k ME WU19, hlavní centrálou turnaje bude Ostrava.
- Na příštím zasedání komise navrhne kandidáty na ambasadory turnaje, ideální spojení fotbalista a
fotbalistka.
Odborné komise
- Miroslava Fousková informovala o schůzce s Jitkou Plochovou a Zdeňkem Mužíkem. STK a DK
připraví zprávy o jejich činnosti k 31.12.2021, které předají začátkem roku.
- STK dále požádalo o opětovné svolání setkání s kluby na téma dorosteneckých soutěží. Předběžný
termín 12.1.2022 od 15:00. Finálně bude potvrzen oficiální pozvánkou.
- STK zároveň požádala o zaslání termínů reprezentačních akcí, aby došlo k přípravám termínové
listiny pro podzim 2022.
Diskuze
- Hana Výmolová a Jaroslava Rinnerová jsou pověřeny k sjednání schůzky s ředitelem STES panem
Slukou na téma vybavení Puma a marketingové projekty ženského fotbalu.
Termín příštího jednání je předběžně 12.1.2022, nicméně bude potvrzen finální pozvánkou

