
Zápis - Pravidelné setkání VV ČKS

8.2.2021 - 21:00 - Google Meet - Daniel Valeš, Lukáš Filip, Ivo Kracík, Aneta Lešanská, 
Jakub Máša, Denisa Kolářová, Milan Schwarz, Tomáš Voda


Organizace soutěží

• Organizace soutěží —> chceme řešit myšlenky (ne kde na webu najdeme pravidla). 

Kde, jak a jakým způsobem se hraje korfbal. Jak dosáhnout 8 družstev v soutěžích, 
ideálně se zastoupením všech věkových kategorií. 


• Milan Schwarz popsal jak fungovalo období růstu v začátcích korfbalu do doby 
stagnace. Následně začali ubývat kluby a lidé organizující sport. Obecně chybějící 
podpora spolkového života. Původní cílová skupina 20+, aktuálně cílíme spíše na 
děti (školní korfbal). Klíčové je vybrat vhodnou věkovou (cílovou) skupinu s kterou 
budeme chtít pracovat. Měli bychom se zaměřit na udržení lidí v korfbalu, resp. 
získání korfbalových veteránů zpět. 


• Předseda VV uvedl, že bychom se měli více zaměřit na získání rodičů dětí —> více 
zapojit rodiče. Další problém je získávání děti v pozdější věkové kategorii = 
možnost snížit minimální věkovou kategorii na 6 let. Při tvoření je nutné dát členům 
komisi větší pravomoci. 


• Milan Schwarz uvedl, že by bylo možné využít pravidelnou akci veteránů z Prahy v 
Kostelci nad Černými Lesy —> rozšířit i o ostatní veterány. 


• Předseda VV navrh vytvořit SCV = sportovní centra veteránů. 

• Ivo Kracík - možnost oživení přes rodiče s dětmi. Je to jedna z cest. 

• Předseda VV navrhl vybrat jeden termín v roce pro společenskou akci 

veteránů. Do příštího týdne vybrat seznam kontaktů na veterány které máme 
k dispozici. Malá anketa mezi kontakty které máme k dispozici. 


• Předsedy VV navrhl vytipovat kterých 8 družstev by mohlo byt plně obsazeno 
a co pro to můžeme udělat - pitvání do nejmenších detailů. 


• Předseda VV navrhl se zaměřit na cílovou skupinu rodičů. Jak je zaujmout a 
více je vtáhnout do dění. 


• Předseda VV navrhl k zamyšlení snížení minimální věkové kategorie na 6 let. 

• Jakub Máša navrhl se zamyslet jak zaujmout věkovou skupinu 20+. Tak 

abychom byli schopni splnit cíl 8 klubů se zastoupením ve všech věkových 
kategorií. 


• Poznámka: Pravidla korfbalu lépe zapracovat do webu ČKS (aktuálně dostupné na 
https://trener.korfbal.cz/pravidla/). 


Mezinárodní soutěže a další

• budeme pokračovat v dalších tématech při dalších setkáních 


Závěr:

• Další setkání: Pondělí 15.2.2021 ve 21:00 - blíží se volby do ČOV —> další téma 

politika —> ČOV, ČUS, ČUKIS, IKF, apod.

https://trener.korfbal.cz/pravidla/

