
 

 

Zápis - Pravidelné setkání VV ČKS 
29.3.2021 - 21:00 - Google Meet 

 
Přitomni: Daniel Valeš, Lukáš Filip, Ivo Kracík, Aneta Lešanská, Jakub Máša, Tomáš Voda 

Omluveni: Aneta Lešanská, Denisa Kolářová, Zuzana Maňáová 

Hosté: David Konečný, Milan Čejka, Jiří Podzemský, Patrik Nguyen, Martin Šnévajs 

 

Úvod 

• Setkání zahájil předseda VV a předal slovo hlavnímu trenérovi reprezentačního úseku.  

 

Reprezentace a talentovaná mládež 

• Aktuální složení realizačních týmů a jejich fungování v budoucnu, tj. ochota pokračovat 
v práci s reprezentací a v jakém složení bude realizační tým: 

o U15 - Martin Šnévajs - určitě chce pokračovat jako hlavní trenér a jako asistentku 
bude mít Renatu Havlovou, k tomu Josef Valenta (medializace) a jednoho z 
prostějovských hráčů (pomoc s trénováním). 

o U17 - zůstává stejný realizační tým a budou pokračovat v práci i nadále. Složení 
tedy, hlavní trenér Lukáš Filip, asistentky: Zuzana Maňáková a Klára Zábojová. 

o U19 - zůstává stejný realizační tým a budou, tedy Jiří Podzemský jako hlavní 
trenér, k tomu Milan Čejka a Patrik Nguyen. Uvítali by možnost využít kondičního 
trenéra, viz níže.  

o U21 + SEN - aktuálně stejný realizační tým. Hlavním trenérem Ivo Kracík a 
asistentem David Konečný. Kondičním trenér Vít Hovorka. Kondiční trenér je 
případně k dispozici i jiným výběrům.  

o Do příštího setkání připraví jednotliví hlavní trenéři návrh na kondičního trenéra 
ke svému výběru. 

• Komunikace s hráči - existuje nějaká v COVIDové době?  Jak je případně oslovit a zjistit, 
jak to mají s korfbalem? 

o U15 - Martin Šnévajs - 44 lidí dostalo pozvánku na první reprezentační 
soustředění. To byl zrušeno. Následně žádná další komunikace. Komunikace a 
další oslovení by nemělo být problém (kontakty jsou k dispozici).  

o U17 - Aktuálně v komunikaci. Průběžně zadávají jednotlivým hráčům/hráčkám 
úkoly. Zároveň jsou všichni průběžně testováni - viz rešerše v příloze.  

o U19 - podobná situace jako u U15, tedy od poledního soustředění žádná další 
komunikace. Důvodem převážně nedostatečný časový prostor. Výborná 
inspirace u U17.  

o U21 + SEN - online tréninky zatím v plánu nejsou. Motivace hráčů zatím není 
třeba. Mají k dispozici přípravu jak rozhýbat hráče a dostat je do formy (později). 
Určitě využijí materiál od U17.  

o Ivo Kracík navrhl implementovat podobný model jako má U17 u všech 
reprezentačních výběrů a výběru talentované mládeže (cca do 1 měsíce). Pro 
zadávání tréninků bude možné využit KAP.  

o Předsedva VV uvedl, že komunikace je důležitá a je nutné využít aktuální situace 
a doby - viz společná setkání VV která pomohla nastartovat komunikaci a práci 
v jednotlivých skupinách/komisích. 

• Kdy a jak začít s reprezentačními akcemi v ČR (včas zajistit haly a ubytování atd.) 

o U15 - termín návratu ke sportování je složitý. Složitá situace, protože došlo ke 
generační výměně, tj. půjde o vůbec první kontakt se svěřenci. Důležité je 
setkání a je otázka jestli bude možné vyrazit na reprezentační akci. 



 

 

o U17 - aktuálně plánováno na konci května a červen 2021 soustředění v Kosetlci 
na Hané. Je pravděpodobné, že akce v NL letos nebude. Následně na podzim 
soustředění, turnaj v rámci V4 a dvě soustředění v následujícím roce před 
vrcholnou akcí. Dále U17 plánuje častější kontakt s kluby a kontrolu trénování v 
klubech.   

o U19 - nebrání se začít co nejdříve. Určitě je dobré začít plánovat a případně 
následně (v případě problémů) zrušit rezervace. Upřednostňují tréninky v hale. 
Otázka je možnosti rezervace v dnešní době. Otázka je také v které skupině kteří 
hráči budou trénovat - např. U17 a U19 - možností jsou případně společné akce 
s U17 a U19. 

o U21 + SEN - plán je v druhé polovině 08/2021 začít s osobními setkáváními. 
Důležité je sportovní hledisko. Na podzim v plánu několik soustředění.  

o Ivo Kracík - důležité je se začít připravovat měsíc před jasným termínem kdy 
bude možné začít sportovat. Pravděpodobně první akce v červnu 2021.  

o Předseda VV doplnil, že na Projetk talentu máme k dispozici 1,3 mil. Důležité je 
plánovat a mít ideje jakým způsobem budou využity finanční prostředky. 
Prostředky je případně možné využití i jinak, např. na školní korfbal.  

o Předseda VV dále upřesnil, že je nutné mít dostatečné informace od jednotlivých 
realizačních týmů. Také je důležitý plán a vize do budoucna (tj. na delší časový 
horizont, např. cca 5 let). Plán je třeba napříč všemi kategoriemi. Je možné si 
upravit věkové kategorie dle našich potřeb (např. spojit U17 a U19), ne na 
základě kategorií vypsaných IKF. 

o Předseda VV doporučil rezervovat pro soustředění a přípravu především 
komerční prostory (Nymburk, Kutná Hora, apod.), protože školní zařízení může 
zavřít i zřizovatel. Komerční prostory pravděpodobně zavře jen rozhodnutí vlády.  

o Do příštího setkání, za cca 14 dní, připravit výhled soustředění a případně 
přípravných zápasů (lokalita, struktura hráčů, apod.). 

• Problémy z minulosti (pojmenovat problémy v minulosti (abychom je neopakovali). 
Především vzájemná nekomunikace z které následně plynou všechny další neshody. 
Důležité vedle vzájemné komunikace také sdílení (např. způsob trénování, 
fyzioterapeut, apod.). Důležité je stanovení konceptu, strategie, plánu, atd. Na toto téma 
proběhla dále široká diskuze. Každý z trenérů představil svoje ambice a svoji představu 
dalšího růstu a způsobu přechodu mezi jednotlivými kategoriemi.  

 

Reprezentace a talentovaná mládež 

• Akce plánované v roce 2021: 

o U15 EKC 2021 a turnaj U19 Maďarsko (30.6.-4.7.2021) 

o MS Beach Maroko (30.7.-31.7.2021) 

o ME elite Belgie (25.10.-30.10.2021) 

o U21 kvalifikace Francie (zatím bez termínu) 

o U17/U19 Flandry Belgie (6.11.-7.11.2021) 

o V4 turnaj u nás pro U19 (zatím bez termínu) 

o Challenge (otázka, jestli to bude) 

• Akce plánované v roce 2022: 

o MS U19 Kutná Hora (15.4.-17.4.2022) 

o WC U17 Nizozemsko (zatím bez termínu) 

o WC U15 (zatím bez termínu) 

o WG Birmingham (7.7.-17.7.2022) 

o MS Beach ??? (???) 

o ME U21? (otázka, jestli to bude) 

 

 



 

 

Další setkání: Pondělí 12.4.2021 ve 20:00 opět v rámci společného setkání VV - Na programu 
jednotlivé body ze zápisu výše - především plány na následující sezónu. 


