ČESKÝ KORFBALOVÝ SVAZ Z.S.
Zátopkova 100/2 , 160 17 Praha 6
info@korfbal.cz
www.korfbal.cz
ZÁPIS
z jednání Výkonného výboru Českého korfbalového svazu dne 2.10.2019

Konferenční hovor, 2.10.2019, 20:30
Přítomni: Filip Lukáš, Kolářová Denisa, Lešanská Aneta, Máša Jakub, Valeš Daniel, Voda Tomáš
Host: Ivo Kracík
Předsedající schůze: Daniel Valeš
Aktuální informace
• Předseda VV informoval:
• O účasti na valné hromadě ČUKIS, další informace dostupné na www.cukis.cz
• Agentura pro sport vznikne a převezme sportovní dotační agendu od MŠMT.
• Hlavním identiﬁkátorem osob v rejstříku MŠMT bude rodné číslo.
• Odeslaná vyúčtování na MŠMT jsou schválena, je tedy již možné podávat nové
žádosti na následující rok (2020)
• Vyplácení programu MŮJ KLUB - předseda VV informoval o tom, že 95% projektů
proﬁnancováno, zbytek je aktuálně v řešení
Schválení komisí ČKS
• VV odsouhlasil následující složení komisí ČKS. GS zveřejní složením komisí na webu ČKS:
• Sportovně technická komise: Aneta Lešanská, Jiří Šuhaj, Vojtěch Ošťádal, Pavlína
Štěpánová
• Komise rozhodčích: Lukáš Filip, Lukáš Pazourek, Pavel Minarčík, Milan Schwarz,
Alexandr Vyroubal
• Disciplinární komise: Martin Lužný, Petr Pešák, Lucie Šebelová, Zdeněk Snášel
• Matriční komise: Martina Klacková, Zuzana Maňáková, Roman Musialek, Anna
Literová, Tomáš Buriánek
• Marketingová komise: Tomáš Voda, Martin Žák, Petr Šnajdr, Josef Valenta
• Trenérsko metodická komise: Ivo Kracík, Jakub Máša, David Konečný, Vit Hovorka,
Klára Zábojova, Jiří Podzemský
Schválení / potvrzení hlasování předpisů
• VV odsouhlasil následující předpisy:
• Soutěžní řád
• Dodatek Soutěžního řádu
• Přestupní řád
• Registrační řád
• Ekonomická směrnice
• Disciplinární řád - zkontrolovat číslování odstavců
• GS zveřejní dokumenty na webu ČKS
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Mládežnické reprezentace
• Výběry talentované mládeže U15 a U17 fungují bez problémů.
• Hlavním cílem pro výběry talentované mládeže U19 a U21 je zkvalitnění komunikace mezi
realizačním týmem a hráči —> najít mladého nadšence který bude komunikovat s
jednotlivými hráči (někdo kdo nebude mít čas). Členové VV do dalšího jednání VV
(17.10.2019 v Prostějově) navrhnou konkrétní osoby které připadají v úvahu.
• Hlavní reprezentační trenér připraví nominaci na turnaj Challenge 2019, kterého se
zúčastní výběr talentované mládeže U21
Informace ME U21 Prostějov
• Předseda VV informoval o aktuální situaci při organizaci IKF U21 EKC 2019
• Od jednotlivých klubů potřebujeme do mailu podrobné informace o předpokládané
návštěvě klubů na akci. GS odešle žádost o informace do jednotlivých klubů.
Trenéři B třídy
• Přeseda VV informoval o požadavcích na trenéry “B” třídy:
• Trenér B třídy musí absolvovat obecné studium (FTVS, VOŠ ČUS, …) + odbornou
praxi garantovanou svazem.
• Trenér B třídy může mít živnostenský list.
• Svaz může ze státních peněz ﬁnancovat pouze trenéry B třídy (platí od roku 2018) –
tento trend zdá se zůstane zachován.
• Počet trenérů B třídy je jedním z proměnných, ze kterých se určí ﬁnanční podpora
pro sportovní svaz.
• ČKS má 0 trenérů B třídy, v dubnu 18 absolvovali teoretickou část Kracík,
Podzemský, Konečný, Zábojová, ??? – zatím nedokončeno.
• V minulosti absolvovali školení Filip, Čejka, ???? – byl to rok 1994 – bohužel nikdo
nemá osvedčení….
• Ivo Kracík prověří možnost doplnění praxe na FTVS.
• Členové VV do dalšího jednání VV navrhnou způsob navýšení počtu licencovaných
trenérů “B” třídy (17.10.2019 v Prostějově)
Plán na rok 2020
• Předseda VV informoval o tom, žár byly vypsány výzvy na dotační tituly MŠMT na rok 2020.
• Předseda VV požádal zodpovědné osoby, aby do 14 dnů zaslali písemně návrhy na
činnost, kterou v roce 2020 budeme chtít ﬁnancovat z dotací tak, abychom připravili
ekonomickou studii a projekt. Např. letní korfbalové tábory - v rámci ČKS a v rámci
školního korfbalu - Lukáš Filip, Ivo Kracík, Petr Šnajdr - venkovní akce, ideálně 3. a 4. týden
v červenci 2020.
• Dílčí podklady budou projednány v Prostějově při ME (předpokládaný termín čtvrtek 17.10
osobně, nebo telefonicky).
• VV odsouhlasil prodloužení spolupráce s novinářem Janem Paříkem (drobné připomínky
k chybám v průběhu sezony).

Zapsal: Tomáš Voda
Ověřil: Daniel Valeš
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