
 

 

Zápis - Pravidelné setkání VV ČKS 
15.3.2021 - 21:00 - Google Meet 

Přitomni: Daniel Valeš, Lukáš Filip, Ivo Kracík, Aneta Lešanská,  
Jakub Máša, Denisa Kolářová, Tomáš Voda 

 

Aktuální informace 

• Předseda VV informoval o aktuální situaci ve věci možností testování (obecná diskuze 
na dané téma).  

• Dále předseda upozornil na to, že by podklady pro jednání VV je nutné posílat s 
dostatečným předstihem před příslušným jednáním. 

• Oproti materiálu ČUS ( “Restart sportu V3”) opoždění startu sportu +2 měsíc. Možné 
sportování (korfbalové) ne dříve než 1.6.2021 a první soutěže nejdříve 1.7.2021. V 
návaznosti na tuto skutečnost otevřel diskuzi na téma restartu školního korfbalu a 
dalších korfbalových aktivit v roce 2021.  

o Lukáš Filip - v rámci akademie a kempů jednotlivých klubů udělat turnaje na 
regionální i celostátní úrovní. 

o Jakub Máša - budou dělat (KK Brno) klubový tábor (přihlášeno více než 80 dětí), 
na příměstský tábor na klubové úrovni není dostatečná podpora, dále budou 
pořádat spontánní akce (společné tréninky) na klubové úrovni.  

o Ivo Kracík - hlavní organizátor by měl být klub a svazem placení koordinátoři 
budou jezdit pomáhat. První myšlenka by měla přijít od klubů. Možná propagace 
Akademie v rámci jednotlivých klubů - můžeme propagovat v rámci společného 
setkání kluby které proběhne 24.3.2021 ve 21:00.  

o Denisa Kolářová - uvítala by pomoc od ČKS na úrovni klubů. Rodiče jsou rádi za 
aktivity dětí i v dnešní době. Určitě bude ráda za turnaje a možnost setkávání. 

o Aneta Lešanská - rozhodně turnaj na konci Akademie. Návrh na zjištění termínů 
klubových soustředění tak, aby bylo případně možné uspořádat miniturnaj na 
každém takovém soustředění (regionální nebo celostátní). 

o Daniel Valeš - možnost vyzkoušet příměstské Tábory v nových lokalitách. Nutné 
jsou inovace (nová místa, nové přístupy, apod.). Otázka strategie jakým 
způsobem pojmout školní korfbal v budoucnosti —> ČKS by měl působit 
především tam, kde nejsou nové kluby —> nové lokality =. Nové kluby. V dnešní 
době ideální příležitost pro založení nového klubu. Důležité je účelné a 
smysluplné využití finančních prostředků. 

o Zadání pro aktuální OSVČ a případně další zájemce. GS zjistí možnosti zadání 
“výběrového řízení na manažera školního korfbalu” na jednotlivé portály, 
případně přes HR agentury. 

o Předseda VV vyzval všechny, aby písemně zaslali podněty k dalšímu postupu 
ve věci restartu korfbalu od 1.7.2021.  

 

Další setkání: Pondělí 22.3.2021 ve 21:00 - Na programu postupně další body ze Strategie ČKS 
2026 - Komunikace s realizačními týmy reprezentací a talentované mládeže.  


