Zápis - jednání
VV ČKS 02/2022
26.5.2022 - 21:00 - Google Meet
Přítomni:
Daniel Valeš, Lukáš Filip, Aneta Lešanská, Denisa Kolářová, Jakub Máša, Tomáš Voda

Úvod

- Předseda VV zahájil jednání. VV pokračoval jednotlivými body dle zaslaného programu.
Aktuální informace Národní sportovní agentury

- Předseda VV informoval přítomné o setkání s předsedou NSA na začátku 04/2022. Národní
sportovní agentura prozatím zpracovává žádosti jednotlivých sportovních svazů. Předseda
VV dále informoval o aktuálním stavu na účtech a cash ow.

Informace týkajících soutěží, podpora STK

- Předseda VV informoval o aktuálním stavu přípravy termínové listiny 2022/2023 pro všechny
soutěže. STK vyzvala kluby k přihlašování týmů do soutěží. Předpokládaný přehled akcí
(turnajů a soustředění) viz samostatná příloha jako podklad zaslaný před jednáním.

- STK pořádá společné setkání google meet se zástupci klubů na téma termínové listiny.
• 26.5.2022 ve 20:00 - žákovské kategorie
• 30.5.2022 ve 20:00 - dorost + senioři

- Předseda VV se zapojí a pomůže s přípravou termínové listiny 2022/2023 společně s LF.
Trenéři výběrů všech věkových kategorií

- Konec mandátu týmu U19 v dubnu 2022. Předseda VV informoval o pondělním jednání s
realizačními týmy všech reprezentačních družstev (GS odeslal všem členům VV podklady a
zápis z jednání).

- Předseda VV zahájil diskuzi a požádal o teze jednotlivých účastníků jednání. Na dané téma
následně proběhla široká diskuze (je dobré, že máme k dispozici více kandidátů s možnost
ívýběru, určitě je možný posun mezi kategoriemi U15 —> U17 —> U19, apod.).

- Předseda VV dále upozornil členy na to, že rozhodnutí je důležité také pro tvorbu termínové
listiny pro ročník 2022/2023. Další jednání bude nutné v blízké budoucnosti také vzhledem k
blížícímu se IKF U21 EKC 2022 v katalánské Terrasse na přelomu září a října 2022 —> nutné
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nominovat realizační tým.

IKF – klubové a mezinárodní soutěže

- Předseda VV informoval o připravovaných mezinárodních turnajích které má v úmyslu ČKS
pořádat:
• ČKS bude pořádat:
• IKF EU World Korfball Championship Quali er – A (Kolín 10/2022)
• ČKS vyjádřil zájem o pořádání mezinárodní soutěží:
• IKF Korfball Champions League
• IKF U21 European Korfball Championship 2023
• IKF Beach Korfball World Cup (Europe) 2023
Mistrovství světa U19 v Kutné Hoře

- Předseda VV společně s GS informoval o MS U19 které proběhlo v 04/2022 v Kutné Hoře a o
jednání s IKF.
Rozhodnutí VV:

- VV jednomyslně schválil návrh předsedy VV na svolání valné hromady na termín 3.9.2022 v
18:00 do hotelu Mědínek v Kutné Hoře. GS zařídí organizační zajištění.

- VV jednomyslně schválil návrh předsedy VV na nominaci Petra Fouska do VV ČUS.
- VV jednomyslně schválí návrhy předsedy na vrácení uhrazených členských příspěvků klubům
které příspěvky uhradily.
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Zapsal: Tomáš Voda

