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ZÁPIS 

z jednání Výkonného výboru Českého korfbalového svazu dne 11.08.2020 

Konferenční hovor, 11.08.2020, 21:00 
Přítomni: Filip Lukáš, Lešanská Aneta, Kolářová Denisa, Máša Jakub, Valeš Daniel, Tomáš Voda 
Host: Ivo Kracík 
Předsedající schůze: Daniel Valeš 

KAPP 
GS informoval VV o průběhu vývoje aplikace KAPP.   
Grafická část (termín dokončení grafiky 14.8.2020) 
Rozhraní ze systému  
Samotná aplikace prozatím ve vývoji. 
GS předloží do 18.8.2020 předpokládaný termín dokončení verze KAPP k testování. 

On-line zápis 
GS informoval VV o průběhu vývoje aplikace On-line zápis. Předpokládaný rozsah pro 
dokončení je cca 14 dní. Předpokládaný termín nasazení do testovacího provozu je 12/2020. 

IKF European Korfball Tour Challenger 2021 
Předsedající informoval VV o odeslání přihlášek to turnajů IKF European Korfball Tour 
Challenger 2021. Za ČR přihlášeny týmy KK Brno a SK RG Prostějov.  
GS odešle dotaz na IKF ohledně dalšího postupu (počet týmů, místa konání, apod.). 

Nabídka pořadatelství   
Předsedající informoval VV o tom, že ČKS projevilo zájem o pořadatelství následující akcí 
(turnajů): 
Kvalifikace na Mistrovství Světa SEN 2023 - kvalifikace v roce 2022 
Beach World Korfball Championship (Europea) 2022 

Spolupráce s PKC (NL) 
GS informoval VV o komunikaci se zástupci klubu (Jan de Jager - Technický ředitel)               
13.06.2020 informace o nemožnosti předvídat průběh soutěže v NL. Aktuálně v NL probíhající 
korfbalové prázdniny. Předpokládaný start soutěží po 15.8.2020. Stále platí zájem o 
vzájemnou spolupráci a podporu ČKS ze strany PKC. 
GS do 17.8.2020 prověří aktuální situaci a zjistí další možný postup ze strany PKC. 

Akademie 
Lukáš Filip informoval VV o proběhnuvší Akademii 2020. Zúčastnilo se 39 dětí (původně 
plánováno 42 - neúčast z důvodu neuhrazení poplatku za účast) a 7 instruktorů.  
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Dle osobních reakcí a reakcí na sociálních sítích se jedná o úspěšný projekt —> nutné začít 
řešit ročník 2021 (možné rozdělení do dvou skupin —> Čechy a Morava. 
Ivo Kracík do 25.8.2020 prověří možnost pořádání Akademii 2021 v různých lokalitách. 

SUPERLIGA 2020 + VH ČKS  
Aneta Lešanská informovala VV o stavu příprav. Skupiny, týmy a rozpis zápasů jsou dostupné 
na webu www.superliga.korfbal.cz. VH proběhne 3.10.2020 ve večerních hodinách (po 
skončení prvního kola SUPERLIGY 2020) v penzionu U Kola. 

Turnaje K4 + K8  
Aneta Lešanská informovala VV o stavu příprav obou turnajů. Aktuálně je počet přihlášených 
týmů na turnaje následující: 

K4 
• U11: 11 ~ 13 týmů 
• U13: 11 ~ 13 týmů 
• U16: 9 týmů  
• U19: 5 týmů 

K8 
• U11: 8 týmů 
• U13: 9 týmů 
• U16: 8 týmů 

STK dále připraví rozpis zápasů a připraví požadavky na personální obsazení pro zajištění 
organizace obou turnajů.  

Skladové prostory 
Předsedající informoval VV o dohodě se společností ARC - H Welding s.r.o. která pro ČKS zajistí 
skladovací prostory (cca 10 m2). Cena za pronájem skladovacích prostor je domluvena       
12 000,- Kč/rok. Přístup do skladových prostor bude po dohodě s Jakubem Mášou v pracovní 
dny v pracovních hodinách (7-15). Inventuru skladu bude zajišťovat Lukáš Filip.  
Aneta Lešanská do ??? 17.7.2020 ??? připraví smlouvu o pronájmu skladových prostor. 

Národní Sportovní Agentura (NSA) 
GS infomoval VV o konferenci NSA která proběhla v Clarion Hotelu v Praze (29.7.2020), 
zejména o převodu agendy z MŠMT na NSA, o předpokládaných termínech vypsání 
dotačních programů pro rok 2021 a aktualizaci Rejstříku sportu který taktéž přebírá NSA od 
MŠMT. 

Zásady NSA 
Klíčové zachování kontinuity, Rozdělení oblastí zůstane zachované, Programy prochází revizí , 
Úpravy dílčích parametrů a nastavení, Cílem je nastavit jasná dlouhodobá kritéria, 
Optimalizace procesů - zrychlení administrace, Neměl by být žádný zásadní propad příjmů 

Předpokládané termíny vypsání dotačních titulů  
• Můj klub 09-10/2020 
• REPRE a TALENT 09-10/2020 
• Sportovní organizace 10-11/2020 
• Významné sportovní akce 08-09/2020 

Investiční dotace, Rejstřík sportovních organizací, Probíhá optimalizace, Klíčové provázání s 
Můj klub —> výhledově i další dotační výzvy, Napojení na další veřejné rejstříky, 
Harmonogram 
Evidenční část test 08/2020, pilot 09/2020, Dotační část test 09/2020, pilot 10/2020 

Přesedající dále informoval o plánované schůzce s předsedou NSA, který proběhne 18.8.2020 
ve 12:00 v sídle NSA. Za ČKS se zúčastní GS.  
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Trenér II. třídy, trenér C 
Ivo Kracík informoval VV o přípravách školení trenérů: 

Trenér II. Třídy - 16 trenérů absolvovalo obecnou část, 8 absolvovalo testy a mohou se 
zúčastnit praktické části, 8 má vypsaný termín testů (musí absolvovat do 28.8.2020 - termín 
praktické části). Trenérskou část zajistí Ivo, ostatní lektoři potvrdili účast dle webu (kromě 
Edwina Boumana) 

Trenér C - aktuálně přihlášeni 4 potenciální trenéři, cena pro účastníky ČR 500,- Kč a pro 
účastníky SK 1500,- Kč. Termín pro přihlášení —> měsíc před konáním akce. 

Jmenování trenéra talentované mládeže U17 
VV potvrdil Lukáše Filipa jako hlavního trenéra výběru talentované mládeže U17. Volba 
proběhla písemnou formou per rollam. 

Příprava talentované mládeže (U15, U17, U19) a reprezentačních výběrů (U21, SEN) 
Trenéři jednotlivých výběrů informovali a počtu oslovených hráčů a hráček pro jednotlivá 
soustředění a předpokládaných místech konání jednotlivých soustředění. 
Trenéři jednotlivých výběru (Kracík za U21 + SEN, Voda v zastoupení U19, Filip za U17 a 
Lešanská za U15) zašlou do 17.8.2020 seznam odsouhlasených nominací hráčů a hráček, 
termíny a místa soustředění do konce roku 2020 a výhled na rok 2021. 

Koncepce práce s talenty + trenérská koncepce 
Předsedající zdůraznil nutnost úpravy stávajících koncepcí a apeloval na všechny 
zúčastněné, aby se aktivně zapojili do přípravy těchto koncepcí. 

TVcom 
GS informoval VV o možnosti rozšíření spolupráce se společnosti TVcom která v minulosti 
zabezpečovala přenosy vybraných zápasů České korfbalové extraligy (2x testovací vysílání).  
Standardní ceny za zpracování zápasu: 7.500-20.000 v závislosti na počtu kamer.  
GS s předsedou VV se setká se zástupcem TVcom 11.9.2020 v 16:00 v sídle společnosti a 
budou jedna o dalších podmínkách vzájemné spolupráce.  

Ostatní 
Přesedající informoval VV o tom, že ČKS dobrovolníky pro organizaci sportovních turnajů a 
dlouhodobou spolupráci s ČKS. Předsedající vyzval všechny zúčastněné k doporučení 
možných dobrovolníků s řad nevrcholových sportovců.  
Předsedající informoval VV o tom, že ČKS hledá grafika pro dlouhodobou spolupráci s ČKS 
(předpokládaný roční objem prací cca 120 000,- Kč). Předsedající vyzval všechny zúčastněné 
k doporučení grafiků. Návrhy předložili a předjednají: Ivo Kracík, Aneta Lešanská a Denisa 
Kolářová.  

Zapsal: Tomáš Voda 
Ověřil: Daniel Valeš 
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