
 

 

Zápis - Pravidelné setkání VV ČKS 
26.4.2021 - 21:00 - Google Meet 

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

Denisa Kolářová 

 

Školní Korfbal  

- Přeseda VV představil krátce rešerši školního korfbalu - viz samostatný dokument a předal slovo 

ostatním k diskuzi.  

- Ivo Kracík - školní korfbal je především o kvantitě a seznámení širší veřejnosti s korfbalem. Cílem 

školního korfbalu by mělo být vytvoření klubu. Vlastní zkušenost, funguje především školní Korfbal 

v rámci družiny, ne pravidelně v hodinách tělocviku. Cesta k registrovaným hráčům je poměrně 

složitá. Především není vůle rodičů, ani učitelů, k zapojení se do dalších aktivit. Ale pravidelné 

kroužky a turnaje jsou možné.  

- Jakub Máša - všichni cítí, že to bude složité. Chtělo by to větší (rozsáhlejší) představu od 

jednotlivých účastníků. Ideální vesnice které jsou sobě navzájem blízké - tj. holandský formát. 

Může být pro všechny zajímavé. Recept je těžké najít, žádný nový klub nevznikl, protože vše 

stahují stávající kluby. Problematické je se dostat do nových lokalit. Formát školního korfbalu v 

Brně = pyramida —> nejdříve účast v městských částech, poté semifinále a finále. Ze školní 

soutěže nejsou hráči registrování, pouze Ti kteří chodí do kroužku.  

- Daniel Valeš uvedl aktuální zájemce v projektu školního korfbalu: 

- Petr Gřes velký potenciál s více vesnicemi. Možnost spolupráce s rodiči, protože transport 

vyžaduje zapojení právě rodičů. Doplnil Lukáš Filip s tím, že bych školy oslovit ještě v tomto 

školním roce a od září 2021 bude fungovat naplno. Dále předseda VV navrhl odsouhlasení 

podmínek Petra Gřese. Možnost využití vrituálních klubů, ale bude nutné, aby byli členy ČKS.  

- Ivan Bořuta - další alternativa, která je výrazně dražší. Doplnil Lukáš Filip, že mají dobře 

zpracované a připravené (Zlín, Kroměříž, a další obce a města v okolí). Na tomto projektu 

budou pracovat dvě osoby. Dále ještě bude korigováno a rozpracováno.  

- Jan Toufar - rád by vyzkoušel v jedné škole v Hodonicích. Bude se jednat spíše o farmu MS 

“YMCA” Modří Sloni Znojmo. Rozhodně z toho nebude nový klub. V podstatě žádá pouze 

materiálovou pomoc.   

- Další dva zájemci v následujících regionech: Praha a Třebíč. Zatím rozhodnutí odložili, ale 

nejspíš se vrátí později.  

- Aneta Lešanská - projekt Petřa Gřese vypadá zajímavě. I z hlediska dostupnosti Lukáš Filipa v 

případě odstoupení a ztráty zájmu p. Gřese.  

- Denisa Kolářová - určitě zajímavý a potenciální projekt p. Gřese. Má to smysl. Na druhou stranu 

je zajímavá a potenciální i snaha Jana Toufara.  

- Tomáš Voda - příprava opětovné inzerce společně s videem (zpracuje Ivo) a zacílením na 

jednotlivé regiony a sportovní skupiny v okolí.  

• Středočeský kraj: Kladno, Nymburk, Poděbrady, Benešov, Beroun, Mladá Boleslav. 

• Vyšočina: Jihlava, Havlíčkův Brod.  

• Královehradecký kraj: Hradec Králové, Trutnov, Jičín. 

• Pardubický kraj: Pardubice, Chrudim, Choceň.  



 

 

• Moravskoslezský kraj: Karviná, Opava, Frýdek-Místek.  

- Doplnil Jakub Máša - zkusit se napojit na vysoké školy. Na končící vysokoškoláky, kteří by mohli 

mít zájem se aktivně zapojit.  

- Předseda VV po diskuzi zdůraznil, že je nutné jít cestou kvantity, nikoliv kvality —> masivní 

rozšíření členské základní —> masivní PR publicita. Nutno přehodnotit přístup a lehce rezignovat 

na výkon na úkor navýšení počtu sportovců. Všichni se shodli na tom, že nejdůležitější je zapojení 

úplně všech (malý, velký, tlustý, hubený, apod.) tak, aby všechny hra bavila.  

 

Volby ČOV 

- Předseda VV vyzval všechny přítomné, aby reagovali na e-mail zástupce ČKS v ČOV (Milan 

Schwarze) ve věci volby do řídících orgánů ČKS. Po diskuzi vyzval předseda VV všechny 

přítomné členy VV, aby reagovali do mailu. 

 

Další setkání VV: tentokrát s realizačními týmy reprezentací a talentované mládeže - pondělí 

3.5.2021 ve 20:30. 

Další setkání VV: Pondělí 10.5.2021 ve 21:00 - na programu další body z dokumentu  

- Vstup do www světa – viz. dokument VV_pondělky 

- Sociální sítě – viz. dokument VV_pondělky  

- Veteráni 40+ 

- Festivaly 

- V4 

- Aktualizace termínové listiny 


