
 

 

Zápis - Pravidelné setkání VV ČKS 
1.3.2021 - 21:00 - Google Meet 

Daniel Valeš, Lukáš Filip, Ivo Kracík, Aneta Lešanská, Jakub Máša,  
Denisa Kolářová, Milan Schwarz, Tomáš Voda 

 
Aktuální informace 

• Aneta Lešanská informovala o tom, že ukončila spolupráci s vybereme talentované 
mládeže  U15 na pozici asistentky trenéra 

• Předseda VV informoval, že reprezentační výběry bude řešeny na jenom z dalších 
společných setkání - cca do 1 měsíce 

 
Aktuální pandemická situace a soutěže v roce 2021 

• Předseda informoval o průběžném odsouvání zahájení soutěží z důvodů pandemické 
situace aktuální situaci ohledně posunu začátku soutěží v roce 2021. Předseda VV dále 
informoval o osobním předpokladu zahájení pravidelných soutěží v září 2021 a otevřel 
diskuzi na téma. Zahájení a formát soutěží může být ovlivněn: 

o Velmi složitou a nepředvídatelnou situací aktuální pandemickou situací. 

o Délkou případných soutěží. 

o IKF European Korfball Tour (kvalifikace 02/2022, finále dubnu 04/2022) - EKT 

o World Beach Korfball Championship (seniorská i U19 soutěž) - WBKC. 

• Aneta Lešanská navrhla: 

o Na podzim rychlou základní část z které budou první dva týmy kvalifikovány na 
EKT 2022. 

o Na WBKC není rozhodnutá zda reprezentace, nebo klub, nebo jiný tým.  

o Superliga 2020 - nejlépe dohrát jakmile to bude možné. 

• Ivo Kracík navrhl: 

o WBKC - kvalifikace v rámci turnajů a pojede vítěz (SEN i U19), nikdy nejsou 
nejlepší hráči ze všech států, ale je dobré když jsou hráči sehraní. 

o Soutěže - ideální na podzim zahuštěná základní část = dobrá příprava,  ale 
nevýhoda, že vlastní soutěž podřizujeme jednomu IKF turnaji, dlouhodobě 
bychom měli preferovat vlastní dlouhodobé soutěže. 

o Superliga 2020 - z komunity je zájem o dohrání, proto by bylo dobré soutěž 
dohrát v letošním roce. 

• Jakub Máša navrhl: 

o WBKC - 1-2 víkendová soutěž jako kvalifikace a vítěz by tam měl jet. 

o Superliga 2020 - nemá žádný vyhraněný názor, pesimismus k opětovnému 
návratu do hal a složité pandemické situaci (možné nákazy, testování, apod.) 

o Soutěže - souhlas s potřebou kvalifikace na EKT 2022, jen je otázka kdy, protože 
program na konci roku 2021 bude hodně napnutý. 

• Lukáš Filip navrhl: 

o Prezentoval předem zaslaný návrh termínů dohrání jednotlivých soutěží. 

o Rozhodně pro dohrání soutěže SUPERLIGA 2020 v letošním roce. 

o WBKC - kvalifikace v rámci dvou turnajů + U19 využít pro talentovanou mládež 
(reprezentace) protože za poslední dva roky neměli žádnou akci. 

o Soutěže - je možné začít v září 2021 (do prosince 10-12 kol) a po základní části 
možné určit tým který pojede na EKT 2022. V roce 2022 po krátké soutěži prostor 
pro SUPERLIGA 2022 a další případné turnaje. 

• Milan Schwarz navrhl: 

o Superliga 2020 - nebude se vyjadřovat, není zainteresován. 

o Soutěže - doporučil pro děti udělat turnaje hned jak to bude možné. 



 

 

• Denisa Kolářová navrhla: 

o Superliga 2020 rozhodně pro dohrání v letošním roce. 

o Letošní sezóna (2021) nebude, ale je pro jednorázové soutěže (turnaje). 

o WBKC - určitě využít pro reprezentaci U19, seniorská krátkodobá soutěž z které 
pojede kvalifikant. 

o Soutěže na ročník 2021/2022 - otázka zda jsme schopni uspořádat krátkodobé 
soutěže ve všech kategoriích. Žákovské kategorie odehrát do Vánoc je krátká 
doba —> poté by měli následovat turnaje. 

• Předseda VV navrhl: 

o Rozhodně doporučil plánovat dopředu, aby bylo možné využít sportovní zařízení 
(haly) a efektivně finančí prostředky.   

o SUPERLIGA 2020 - buď zrušení staré soutěže a nová soutěže, nebo dohrajeme 
původní soutěž (nutná změna pravidel). Doporučil zrušení soutěže, pohár 
ZRUŠENO - COVID 19. V rámci diskuze vysvětlil předseda VV principy a 
myšlenky SUPERLIGY. V ideálním případě nová soutěž 05-06/2021, případně 
na podzim 2021. 

o WBKC - Dobrý projekt, ale není jasné jestli pojedeme do Maroka, nebo ne. Není 
priorita pro ČKS. Možnost specializovaného reprezentačního týmu na Beach. 
Rozsáhlá diskuze na toto téma. Závěrem návrh: 1-2 dvoukolové Beach 
mistrovství světa. Trenér který vyhraje si může vybrat team který tam pojede —
> má právo nominace (možnost doplnit tým jinými hráči). Stejný postup možný i 
pro U19. 

o Soutěže na podzim - nahuštění pouze extraligy (ostatní soutěže budou 
zachovány v původním rozsahu). Bude nutné hrát vždy celý víkend, tj. sobota i 
neděle (8 víkendů, 3x každý s každým) —> odehrání do Vánoc. Co budeme dělat 
v lednu? Možné odehrání nadstavby a finálové části. Obecně je nutné 
upřednostnit masu, proti reprezentaci. Podařilo se přeprogramovat talentovanou 
mládež a měli bychom jít cestou větší podpory právě talentované mládeže - do 
budoucna jediná cesta (i ze strany podpory od Národní Sportovní Agentury). 

 
Financování  

• Předseda VV informoval o aktuálním dění ohledně financování sportu od NSA. NSA 
obvolala a dala na výběr mezi ponížením finančních prostředků na rok 2021 a správním 
řízením. V úterý schůzka se zástupci NSA  

• Dále proběhla obsáhlá diskuze nad aktuálním vývojem ve věci voleb do vedení ČOV a 
další agendy týkající se ČOV. 

 
 

Další setkání: Pondělí 8.3.2021 ve 21:00 - Na programu další body ze Strategie ČKS 2026 - 
Efektivita a pozornost, veteráni (shromáždit kontakty a začít tvořit databázi), soutěže a školní 
korfbal. 


