
Zápis z virtuálního setkání SÚ (sportovního úseku) 
Datum: 28.7.2020 

Místo: MS Teams 

Přítomni: R. Vašík, T. Musil, V. Dvořák, M. Žižka, O. Bobek, V. Lambl 

1) Tématika komunikace Komise talentované mládeže (KTM) a potažmo i SÚ a VV ČSJ s ALT Q 

a se svazovými trenéry: 

Proběhla diskuse, jak mezi stávající členy KTM (Žižka, Bobek a M. Hájek, který odstupuje) 

rozdělit pravomoci na komunikaci s ALT Q a se svazovou trenérkou Optimistů (N. Staňkovou). 

Bylo dohodnuto, že tuto komunikaci za KTM povede nadále M. Žižka, který dlouhodobě 

pracuje v prostředí ALT Q (je zároveň i členem kontrolní komise ALT Q) a tak má k dané 

problematice blízko. Nadále bude tedy za KTM komunikovat jak s třídou tak s třídovou 

trenérkou, zatímco O. Bobek bude mít na starosti komunikaci s ostatními třídami a svazovými 

trenéry. 

 

2) Reakce na dopis N. Staňkové: 

Bylo dohodnuto, že na dopis, adresovaný VV ČSJ, který poslala N. Staňková, odpoví (pokud to 

bude časově možné osobně) T. Musil. Při tomto setkání probere s N. Staňkovou sporné body 

a domluví s ní, jak bude nadále fungovat komunikace trenéra SPS Q a KTM (viz bod 1 tohoto 

zápisu). 

 

3) Různé: 

• Dále byla diskutována problematika střetu funkcí N. Staňkové, kdy je zároveň svazovou 

trenérkou SPS Q a zároveň členkou VV ALT Q. Bylo konstatováno, že tento souběh funkcí 

byl v minulosti běžný a užitečný (A. Mrzílek), nicméně v současnosti toto nejspíš není 

vhodné. 

• M. Žižka zmínil potencionální střet zájmů, kdy je zároveň členem VV ČSJ a KTM, který má 

za úkol komunikovat s ALT Q a zároveň je členem KK ALT Q. Zúčastnění se shodli, že 

tento střet zájmů není závažný. 

• O. Bobek upozornil na důležitost toho, aby zprávy od svazových trenérů byly 

předkládány KTM včas tak, aby bylo možné jejich prostudování před schůzemi VV ČSJ 

(kde jsou potom schvalovány). 

•  O. Bobek dále informoval, že M. Hájek odstupuje ze své funkce člena KTM kvůli tomu, že 

byl zvolen svazovým trenérem SPS Bic Tecno. KTM bude doplněna vhodným členem 

v dohledné době. 

 

Zapsal: V. Lambl 


