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ČESKÝ KORFBALOVÝ SVAZ  Z.S. 
Zátopkova 100/2 , 160 17 Praha 6 

info@korfbal.cz 

www.korfbal.cz 
 

 

ZÁPIS 

z jednání Výkonného výboru Českého korfbalového svazu dne 12.05.2020 

 

 

Konferenční hovor, 12.05.2020, 21:00 

Přítomni: Filip Lukáš, Lešanská Aneta, Kolářová Denisa, Máša Jakub, Valeš Daniel, Tomáš Voda 

Host: Ivo Kracík 

Předsedající schůze: Daniel Valeš 

 
Žádost Erasmus + žádost V4  

Tomáš Voda informoval o podaném projektu Erasmus+ a uvažované přípravě projektu V4. 

 

ERASMUS+ 

 Aktuální informace o podaném projektu,  

 Popis projektu, účastníci, harmonogram, atd.  

V4 

 Termíny pro podání žádosti 1.6.2020 a 1.10.2020 

 Projekt nutno připravit v návaznosti na koncepci práce s talentovanou mládeží  

 

Korfbalová aplikace ČKS (KAP ČKS) 

Předseda VV informoval o aktuálním stavu vývoje aplikace KAP. Aplikace bude mimo jiné 

sloužit pro komunikaci s celou členskou základnou (nejen se sekretáři klubu). K dnešnímu dni 

schválena investiční dotace MŠMT. Tomáš Voda představil základní funkčnost, strukturu 

aplikace a harmonogram implementace. Tomáš Voda zároveň informoval o zahájení vývoje 

aplikace elektronického zápisu o utkání a průběhu vývoje.   

 

Central Europe Cup 

Předseda VV informoval o projektu Central Europe Cup 2020. Projekt organizuje Korfball World 

Foundation ve spolupráci s Polským korfbalový svazem.  

 

Zlínský kraj - školní korfbal 

Lukáš Filip informoval o zájmu rozšířit korfbal ve Zlínském kraji. Učitelé z Rožnova pod Radhoštěm 

(Kateřina Knápková) mají zájem o rozšíření korfbal do Otrokovic, případně do dalších destinací. 

Do konce roku 2020 školní soutěž.   

 

Akademie 2020 

Zatím není zřejmé, zda bude možné letní tábor uskutečnit. Aktuálně čekáme na potvrzení 

vlastníka areálu. Na tábor zatím přihlášeno málo dětí, cca 10 – důvody mohou být různé (cena, 

vzdálenost místa, apod.). Situace se změnila – o tábor by mohl být zvýšený zájem 

(neuskutečněné zahraniční dovolené, děti dlouho doma, atd.). ČKS navrhne „nultý ročník“ 
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částečně dotovat - navrhovaná cena 1 000 – 2.000,- Kč/dítě/týden —> konečnou cenu pošle 

předseda VV do 18.5.2020. 

 

Výsledková listina 2019/2020 

DK - stále není k dispozici písemné vyjádření, dílčí informace pouze telefonicky 

Výsledková listina - v návaznosti na předchozí rozhodnutí VV není stanoveno konečně pořadí, 

nebude tedy výsledková listina. Na výsledkovou listinu bude uvedeno rozhodnutí VV o 

neudělení titulu mistra + informace o tom, že soutěže nebyly odehrány.  

 

Soutěže 2020/2021 

VV stanovil základní parametry pro soutěžní ročník 2020/2021, které následně dopracuje STK.  

Začátek soutěže 11/2020 

Konec soutěže 04/2020 

Přihlášky do 14.6.2020 

Další postup bude předmět následujícího jednání VV.  

 

Plán na 2.polovinu roku 2020 

Předseda VV informoval o skutečnosti, že díky výpadku programu REPRE a TALENT je nutné 

aktualizovat plán tak, aby bylo možné požádat MŠMT o změnu harmonogramu a s tím 

související nový plán výdajů.  

Další postup bude předmět následujícího jednání VV. 

 

 

Školení trenérů II. třídy 

VV zahájil diskusi týkající se praktické části korfbalového školení trenérů II. třídy. Díky velkým 

nejasnostem bude jednání pokračovat po písemném zpracování problematiky ze strany TMK 

a předsedy. 
 

Kvalifikační podmínky na trenéry národních družstev  

Bod nebyl projednán, bude obsahem nejbližšího jednání VV. 
 

 

Další jednání VV proběhne v úterý 19.5.2020 ve 21:00 formou telekonference  

 

 

Zapsal: Tomáš Voda 

Ověřil: Daniel Valeš 


