Zápis - Pravidelné setkání VV ČKS
22.3.2021 - 21:00 - Google Meet
Přitomni: Daniel Valeš, Lukáš Filip, Ivo Kracík, Aneta Lešanská,
Jakub Máša, Denisa Kolářová, Tomáš Voda

Aktuální informace a soutěže
•

•

•

Předseda VV informoval o aktuální situaci s financováním - dotační finanční prostředky
k dispozici na účtu ČKS, celkem cca 5,9 mil Kč. Z toho cca 1 mil Kč na REPREzetnaci
a 1,3 mil na TALENTovanou mládež. Mezi těmito kategoriemi je možné Finančí
prostředky přesouvat. Dále cca 3,5 mil na SVAZ. Aktuálně je důležité promyslet na co
budou finanční prostředky určeny. Nutné bude vyřešit ve středu na společném setkání
s kluby koordinaci tak, aby nedocházelo ke kolizím v aktivitách mezi ČKS a kluby.
Aktuální situace k vývoji situace - nejbližší akce s největší pravděpodobností od
1.7.2021. Prázdninové akce = letní turnaje, akademie a další. V září a říjnu halové
turnaje a po ME zahájení halových soutěží —> konec základní soutěže do konce ledna
2022 —> určení pořadí a nominace na klubové mezinárodní turnaje (EKT). Následně
nadstavbová část playoff tak, abychom skončili nejvyšší soutěž do ½ dubna 2022
(stejně jako Korfbal League). Následně plánované Mistrovství Světa 2022 U19 v Kutné
Hoře.
Lukáš s Ivem představili základní návrh “termínové listiny” pro restart korfbalu po
uvolnění v roce 2021 (viz přiložený dokument).

Reprezentace a talentovaná mládež
•

•

•

Samostatné setkání s jednotlivými trenéry - v první fázi předjedná Ivo se všemi.
Navrhovaný termín 29.3.2021 ve 21:00. Prezentaci a diskuzi ohledně SCM povede Ivo
(šéftrenér ČKS), druhou část, která se bude věnovat organizaci soutěží po restartu
sportu, povede Dan.
Diskuze nad aktuálním způsobem komunikace v jednotlivých věkových kategoriích
reprezentace a talentované mládeže:
o U15 - aktuálně Aneta již mimo. Aktuálně žádná aktivita. Hlavní trenérem zůstává
Martin Šnévajs.
o U17 - aktuálně organizačně zajištěná - Hlavním trenérem Lukáš Filip. Lukáš
připraví rešerši fungování písemně pro inspiraci u ostatních věkových kategorií.
o U19 - stejná situace také jako u U15.
o U21 - doplňková kategorie (Mistrovství Světa odloženo z důvodu aktuální
pandemické situace), část reprezentace funguje v rámci seniorské reprezentace.
Dále diskuze nad principem fungování jednotlivých reprezentací:
o Téma uvedl předseda VV:
▪ Počet soustředění - možné snížení počtu soustředění tak, abychom
vyhověli požadavkům některých klubů.
▪ Způsobem financování - v následujících letech bude s největší
pravděpodobností úbytek finanční prostředků. Do budoucna bude tedy
třeba se zvýšením spoluúčasti.
o Aneta Lešanská - v případě fungování SCM možnost snížení počtu soustředění
tak, aby bylo více prostoru pro soutěže a klubové akce. Vyšší spoluúčast by
neměla být problém.
o Denisa Kolářová - souhlasí s snížení počtu soutěží a vyšší spoluúčasti.
o Jakub Máša - vždy byl pro větší počet soustředění z důvodu většího zapojení
hráčů do skupin. Již není aktivním trenérem a nemá problém s nižším počtem
soustředění. Možný také model trénování ve všední dny (viz model seniorky v

o

o

o

předchozích letech). Ideálně by soustředění částečně mohla nahradit SCM.
Rozhodně souhlasí se zvýšením spoluúčastí.
Lukáš Filip - soustředění minimálně 3x v sezóně. První soustředění se širokou
základnou, následně kontinuální práce v rámci SCM za asistence trenéra.
Nakonec 2 soustředění před akcí s užším výběrem. Souhlas se zvýšením
spoluúčastí.
Ivo Kracík - obecně předpokládá, že SCM pomohou v kvalitě trénování, následně
nebude třeba tolik soustředění (vlastní zkušenost s reprezentací). Bude důležitá
koordinace ze strany STK. Určitě souhlasí se zvýšením spoluúčastí.
Předseda VV - jednodenní soustředění vs víkendové soustředění —> nebude
výrazná úspora, ale horší tmelení kolektivu. SCM nahradí příležitost výběru v
rámci širších soustředění. Spoluúčast na soustředění 500,- Kč v ČR je v pořádku.
Ostatní (zahraniční akce) pouze příspěvěk na vlastní cestu, ubytování a jídlo (ne
na trenéra, realizačního týmu, zalistovaní poplatky, apod.). Možnost dotování
klubem, krajem, osobním sponzorem, apod. Důležitá je diskuze o systému, ne o
jednotlivých konkrétních věcech. Případně zapojení externích finančních
prostředků.

Další setkání: Pondělí 22.3.2021 ve 21:00 - Na programu postupně další body ze Strategie ČKS
2026 - Komunikace s realizačními týmy reprezentací a talentované mládeže.

