
 

 

Zápis - Pravidelné setkání VV ČKS 
12.5.2021 - 21:00 - Google Meet 

 
Přitomni: Daniel Valeš, Lukáš Filip, Ivo Kracík, Tomáš Voda 

Omluveni: Aneta Lešanská, Denisa Kolářová, David Konečný, Jakub Máša 

Hosté: Milan Čejka, Jiří Podzemský, Martin Šnévajs, Zuzana Maňáková 

 

U15 EKC 2021 v Maďarsku 

- Ivo Kracík uvedl jednání popisem aktuálního stavu a informacím k chystanému U15 EKC 2021 v 

Maďarsku. Do týdne je nutné předat informaci pořadatelům.  

- Martin Šnévajs - realizační tým je rozhodně pro a jsou schopni odjet. Osloveni všichni rodiče s 

prvním informativním e-mailem. Aktuálně 15 kladných odpovědí na soustředění v ČR i výjezdu do 

Maďarska (osloveno aktuálně 45 potenciální členů talentované mládeže z celé ČR). Pro 

soustředění jsou prozatím zamluveny dva termíny v Kostelci na Hané (28.5.-30.5.2021 a 18.6.-

20.6.2021). Tréninky jsou možné venku, ale zásadní otázkou je možnost ubytování. Preferují K8, 

ale vzhledem k letošní epidemické situaci je možné odehrát K4.  

- Předseda VV - důležitý je vědět dlouhodobý koncept. Není třeba účast za každou cenu. Např. 

formát turnaje K4 vs. K8. Co je finální cíl této věkové kategorie a jak chceme k tomuto turnaji 

přistoupit.  

- Na dané téma proběhla široká diskuze. Závěrem je: odsouhlasení účasti s dotazem na to kolik je 

přihlášených týmů a o jaké týmy se jedná, jaký formát soutěže bude hrán, ubytování, apod.  

- Do konce roku je třeba ve spolupráci s šéftrenérem české reprezentace připravit celkovou 

koncepci v této věkové kategorii.  

 

IKF U21 Korfball World Cup 2021 

- Ivo Kracík - aktuální zda je realizační tým U19 přípraven odcestovat k tomuto turnaji a zúčastnit 

se jej. Důležitá je příprava a koordinace všech týmů + možná úprava termínové listiny.  

- Jiří Podzemský a Milan Čejka - realizační tým U19 je připraven se zúčastnit. Předpoklad 

soustředění a tréninku před odjezdem (konec 08/2021 první soustředění). Po dohodě s 

realizačním týmem U17 přechod vybraných hráčů do U19, aby se mohli zapojit do přípravy na 

U19 WKC 2021 v Kutné Hoře. Během tohoto, nebo příštího týdne, oslovení potenciálních 

reprezentantů. Návrh na vhodné termíny kdy je možné se společně setkat v rámci všech 

reprezentačních výběrů, resp. talentované mládeže.  

- Předseda VV - je nutné využít možnost trénování na venkovních sportovištích již o prázdninách a 

nečekat na září 2021. Je nutné aktivně řešit co nejdřív. Reprezentace je na prvním místě a je 

nutné to řešit ze všech stran (nejen ze strany ČKS). Proto je nutná další diskuze a komunikace. 

Realizační tým zjistí možnost cestování z Paříže do Saint-Etienne, možnost ubytování a kde se 

bude hrát (hala). Dále zjistit od Tilberta aktuální obsazenost turnaje.  

 

Závěr: 

- Předseda VV: spoluúčasti zastávající ve stejné výši, ale vzhledem k aktuální situaci je možné, že 

se spoluúčasti budou muset zvýšit u zahraničních výjezdů (nepoměr Slovensko vs. Taiwan).  

Další setkání VV: tentokrát s realizačními týmy reprezentací a talentované mládeže - pondělí 

24.5.2021 ve 20:30 


