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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 19.05.2020 

 

 

Konferenční hovor, 19.05.2020, 21:00 

Přítomni: Filip Lukáš, Lešanská Aneta, Kolářová Denisa, Máša Jakub, Valeš Daniel, Tomáš Voda 

Host: Ivo Kracík 

Předsedající schůze: Daniel Valeš 
 

Akademie 

VV odsouhlasil snížení ceny z pro účastníky 3.800,- Kč na 2.800,- Kč (včetně dopravy pro 

účastníky. ČKS zajistí dopravu Olomouc-Prostějov-Brno-Hradec Králové-Pecka (cena cca 

30.000) a dopravu Kolín-Kutná Hora-Pecka (cena cca 8.000,- Kč). 

Minimální/maximální počet přihlášených dětí: 30/50. 

Přihlášky do 31.5.2020, poté se určí, zda akademie bude nebo ne.  

Platby až po rozhodnutí. 

 Marketingová komise zajistí prezentaci na sociálních sítích + Ivo Kracík bude řešit přímo 

s trenéry v jednotlivých klubech do 31.5.2020. 

 

Plán na 2. polovinu roku 2020 

VV byl předložen následující návrh termínové listiny pro 2. polovinu roku 2020: 

Turnaje a školení 

3.-4.10.2020 + 17.-18.10.2020 - Superliga 2020 (bude znovu vypsána) 

12.-13.9.2020 - K4 

10.-11.10.2020 - K8 

5.-6.9.2020 + 10.-11.10.2020 —> Trenéři 2. třídy 

Rozhodčí začátečníci při turnajích K4 a K8 

Talentovaná mládež a reprezentace: 

U15  - minimálně 2 (srpen, září, říjen, listopad) 

U17 -  minimálně 2 (srpen, září, říjen, listopad) 

U19 - 3 (září, říjen, listopad), je před domácím MS 2021 

U22 + SEN - 2 (říjen, listopad + případný sparing pro U19) 

 

 Do 22.5.2020 předloží jednotliví členové návrhy pořadatelství turnajů K4 a K8. 

 STK + Lukáš Filip + Ivo Kracík předloží do pátku 22.5.2020 finální návrh termínové listiny 

pro 2: polovinu roku 2020.  

 STK + Ivo Kracík předloží do 22.5.2020 návrh termínů soustředění talentované mládeže 

a národního týmu. 
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Trenéři II.třídy 

V návaznosti na předchozí jednání (VV 02/2020 a VV 03/2020) informoval VV Ivo Kracík o 

aktuální situaci příprav na kurz trenéra II. třídy (forma, rozsah, personální obsazení - lektoři 

specializace, stanovení termínů, apod.). Kritéria (maturita, licence C nebo praxe) byla 

zveřejněna na webu ČKS, včetně informace, že další (praktická) část zabere 2 víkendy. 

 

 Ivo Kracík předloží VV do 28.5.2020 k odsouhlasení koncepci praktické části školení 

trenéra II. třídy.  

 GS 21.5.2020 prověří na VOŠ ČUS, jaké jsou k dispozici podklady od přihlášených 

uchazečů. 

 

Kvalifikační podmínky na trenéry národních družstev, resp. talentované mládeže  

V návaznosti na předchozí jednání (VV 02/2020 a VV 03/2020) proběhla diskuze na téma 

kvalifikačních podmínek na trenéry národních týmů, resp. Týmů talentované mládeže.  

Základní podmínky: 

a) Licence trenéra korfbalu II. třídy, nebo její studium (podání přihlášky) 

b) Znalost ekonomického prostředí a financování ČKS 

c) Předložení ekonomické rozvahy příslušného týmu 

d) Předložení harmonogramu přípravy  

 

VV odsouhlasil vypsání výběrového řízení na trenéra týmu talentované mládeže v kategorii U17 

s přihláškami do 30.6.2020.  

 Předseda VV + Aneta Lešanská připraví do 31.5.2020 k vydání návrh výběrového řízení.  

 

Disciplinární komise 

Případy nebyly řešeny v souladu s disciplinárním řádem. VV rozhodl vrátit věc DK k 

přepracování stanoviska a rozhodnutí dle DŘ.  

 Předseda VV + Aneta Lešanská připraví vyrozumění pro DK. 

 

 

 

Zapsal: Tomáš Voda 

Ověřil: Daniel Valeš 

https://www.korfbal.cz/article/2020-01-29-akreditace-trenera-ii-tridy

