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ZÁPIS
z jednání Výkonného výboru Českého korfbalového svazu
dne 26.11.2020

Konferenční hovor, 26.11.2020, 21:00
Přítomni: Filip Lukáš, Lešanská Aneta, Kolářová Denisa, Máša Jakub, Valeš Daniel, Tomáš Voda
Host: Ivo Kracík
Předsedající schůze: Daniel Valeš
Koncepce práce s talenty + trenérská koncepce
• Ivo Kracík okomentoval předloženou Koncepci práce s talentovanou mládeží ČKS - viz
příloha tohoto zápisu. Nad předloženou koncepcí proběhla diskuze všech
zúčastněných. TMK doplní koncepci o následující závěry z diskuze:
- Konkrétní kvalitativní a kvantitativní cíle v horizontu následujících 4 let.
- Zapracování hodnocení reprezentantů.
- Počty hráčů v jednotlivých kategoriích a požadavků na hráče.
- Hodnocení hráče, zadávání tréninku, apod. v rámci KAP.
- Termíny a podmínky zveřejnění plánu činnosti.
Trenér II. Třídy a Trenér “C”
• Ivo Kracík informoval o aktuálním stavu prací účastníků vzdělávání trenérů II. třídy.
Termín pro odevzdání prací je stanoven pro všechny zúčastněné doporučený do
31.12.2020.
• Do příštího cyklu nutné doplnit podmínky - TMK zpracuje manuál pro školení trenérů
který bude obsahovat:
- Termínový plán školení 2021.
- Přesné termíny a podmínky pro ukončení (absolvování) v jednotlivých cyklech.
• TMK dále:
- prověří splnění aktuálně platných podmínek včetně účastí.
- schválí témata jednotlivých účastníků.
Příprava aplikací KAPP + On-line zápis
• KAPP - Aktuálně odstraněna chyba přihlášení s e-maily na doméně korfbal.cz.
Doplněny opravy funkcí tréninkového deníku, reprezentačních akcí a hodnocení
reprezentanta. Připravit dvojice trenér vs. reprezentant.
• On-line zápis - předpokládaný rozsah na dokončení aplikace cca 14 dní. Práce budou
pokračovat po dokončení propojení korfbal.cz s KAPP.
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Soutěže 2020/2021
• STK předložila tři možné varianty termínových listin soutěží dle termínu zahájení soutěží
(varianta 1 - leden, varianta 2 - únor, varianta 3 - březen) - viz. příloha. Prozatím se
předpokládá zahájení soutěží ve variantě 1 - začátek soutěží v 01/2021. V této variantě
je počítáno se zachováním pořadatelství dle původní termínové listiny.
• Do 14. dnů STK provede aktualizaci výše popsaného dle aktuálních možností a
podmínek stanovených vládou ČR.
SUPERLIGA 2020
• STK navrhla odehrát SUPERLIGU 2020 v termín 9.1.2021. VV tento návrh odsouhlasil.
Skupina o umístění o 5. místo se navrhuje sehrát v rámci přípravy reprezentace U19. STK
bude informovat kapitány jednotlivých týmů.
Trenér reprezentace U19
• Předseda VV navrhl vypsat výběrové řízení na trenéra Talentované mládeže U19 na
období po MS U19 (04/2021 Kutná Hora, případně přesunutý termín). VV tento návrh
odsouhlasil.
Ostatní:
• Skladové prostory - Lukáš Filip informoval o možnosti uskladnění reprezentačních věcí a
dalšího materiálu v Kolíně. Do 27.11.2020 budou předloženy podmínky nájmu.
• Program Organizace sportu 2020 - předseda VV informoval o odsouhlasení změny
programu MŠMT v programu Organizace sportu 2020 - dle zápisu z jednání VV 06/2020
ze dne 23.11.2020.
• OSVČ - předseda VV zahájil diskuzi o personálním obsazení ČKS. Rozsah a popis prací
by měl být součástí žádosti do programu Organizace sportu 2021 (po vypsání Národní
Sportovní Agenturou). Ivo Kracík navrhl pravidelné (týdenní) setkávání OSVČ v rámci
vlastní činnosti. Předseda VV návrh doplnil o pravidelné (měsíční) setkávání klubů se
zástupci VV.

Zapsal: Tomáš Voda
Ověřil: Daniel Valeš
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