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ZÁPIS
z jednání Výkonného výboru Českého korfbalového svazu dne 07.01.2017

Brno, 07.01.2017, 12:00-14:30 hod
Přítomni: Máša Jakub, Uherka Martin, Valeš Daniel, Filip Lukáš
Omluveni: Dančo Aladár
Nepřítomen: Jiří Škarabela (omluven dodatečně)
Předsedající schůze: Daniel Valeš
Zapsal: Daniel Valeš
Správnost ověřil: Lukáš Filip
Aktuální a ekonomické informace
V pátek 06.01.2017 proběhlo jednání s Wimem Bakkerem, dílčí závěry jsou uvedeny níže. VV byl
seznámen s aktuálním cash-flow svazu a se saldem výdajů za rok 2016. Obdržené dotace za rok
2016 se podařilo účelně realizovat, nyní probíhá administrativní vyúčtování. Z věcných úkolů je
nutno urychleně přeložit pravidla pro Korfbal 4.
Závěry s jednání s Wimem Bakkerem
Wimovi byla představena činnost korfbalu v ČR. Byly stanoveny tři zásadní cíle a to zkvalitnění
soutěží, transformace hráčů ze školního korfbalu do korfbalových oddílů a kvalifikace na WG 2021.
Wim Bakker dal, po částečném zhlédnutí činnosti v ČR ČKS následující doporučení.
 stanovit 10 měst, které budou mít v horizontu 10 let 2 družstva ve všech věkových
kategoriích
 zintenzivnit počty utkáních v soutěžích, u TOP soutěží s týdenní frekvencí utkání, soutěže
nechť jsou na úkor výše uvedeného v kratším časovém období.
 stanovit pravidelné termíny 2-3 týdny na sportovní setkávání reprezentantů
 bezprostředně před TOP akcí typu MS, ME vyčlenit min 6 dnů na přípravu
 zařadit reprezentanty do příslušných kategorií dle jejich věku, mladší hráče neostavovat
 vybrat zájemce pro trenérskou stáž v klubech Korfballleague
Valná hromada 2017
VV rozhodl o termínu konání valné hromady ČKS dne 29.04.2017. Termín a místo jednání bude
zvoleno s ohledem na finálový den ČKS (VH bude ve stejném městě jako finále ČKE a spol). Přesné
místo a čas konání bude upřesněno.
Reprezentace v roce 2017
Pro první polovinu roku 2017 je garantovaná účast na WC U19 v Leuwardenu (již zaslaná závazná
přihláška) a na WC U17 ve Schijdelu, včetně již dříve zveřejněného plánu sportovní přípravy.
V diskusi je účast ne týdenním kempu v Holandku, který by měl být zaměřen na individuální výkony
hráčů. Prozatím se bude zjišťovat zájem o akci. W.Bakker zajišťuje organizační a metodickou oblast
projektu.
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Plán činnosti seniorské reprezentace bude požadován k předložení do konce ledna 2017.
V závislosti na ekonomické situaci a dotačních titulů z Programu reprezentace vyplyne účast
seniorského a dorosteneckého družstva na ME v beach korfbalu (srpen Holandsko). Podmínkou
účasti je úspěch na kvalifikačním turnaji ČKS, který se předpokládá v červnu.
Zájmem VV je obnovit projekt Korfbalových akademií. Myšlenkou je příprava hráčů mladších
ročníků pro činnost v klubech a pro první reprezentaci a tou je U17, obsažení komplexní sportovní
přípravy hráčů - fyzické, technické, taktické. Termín - týden o letních prázdninách, ideálně
červenec, aby se to nekrylo s případným soustředěním v klubech, které jsou většinou v druhé
polovině srpna. Věková skupina dle velikosti prostor a kapacit - primárně pro mladší a starší žáky do
U17, dorostenci U19 by mohli tvořit skupinu pomocníků. Podmínkou by byla jistě také účast
klubových trenérů, kteří by získali nové poznatky a mohli by následně získat i licenci
Podpora v roce 2017 – 2019
Díky existenci programu MŠMT (P8) za účelem podpory TJ a SK nepředpokládá ČKS s nutností
systematické finanční podpory pro korfbalové kluby, vyjma těch, které na programech MSMT
doposud nemohou participovat. Takové kluby bude ČKS řešit individuálně na základě
předložených požadavků a projektu.
V roce 2017 se i nadále počítá s podporou projektu Školní korfbal v Jihomoravské a
Moravskoslezském kraji, nově je vytvořen region Praha, region Benešov-Tábor-České Budějovice,
zatím v jednání pak region středních a východních Čech. Předpokládaná investice pro rok 2017 je
cca 1,5 mil Kč.
Web a trenérský web
Aktualizace softwarových zásahů na webu ČKS probíhá podle stanoveného plánu požadavků.
Negativní záležitostí je poměrně nedostupný časový fond zpracovatele.
ČKS se rozhodl přehodnotit pokračování projektu trenérského webu, dle prvotního zadání
zpracovateli, a to z důvodu velké časové prodlevy v předání dílčích částí díla.
ČKS se pokusí zakoupit videomateriály a textové informace z NL metodické aplikace (PKC) a tyto
materiály implementovat do webu ČKS.
Různé
VV byl informován o jednání s majiteli firmy Mikasa, ve věci vzájemné spolupráce.
Na příští sezónu se uvažuje se zahájením veteránské soutěže určené pro hráče ve věku nad 35 let.
Během sezóny 2017-2018 se počítá s odehráním max. čtyř turnajů (2 na podzim a 2 na jaře), model
soutěže včetně rozhodnutí o formátu (klasický korfbal, Korfbal 4) bude zvolen po průzkumu zájmu.
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