
Zápis - Setkání s kluby 
24.3.2021 - 21:00 - Google Meet - Andrea Lhotáková, Daniel Valeš, David Konečný, David 
Schwarz, Jan Toufar, Ivo Kracík, Jakub Máša, Jakub Novotný, Jan Bartl, Jan Mynařík, Jaroslava 
Pavlovičová, Josef Valenta, Katka Knápková, Kača, Kristýna Holubčíková, Lukáš Filip, Martin 
Šnévajs, Martina Jindrová, Milan Schwarz, Aladár Dančo, Nela Kubů, Ondřej Fridrich, Peter Bušík, 
Petr Galíček, Petr Krones, Petr Šnajdr, Rostislav Moric, Tomáš Voda, Vlastimil Krejčí, Zdeněk 
Milichovský, Aneta Lešanská,  

Předseda VV ČKS uvedl a představil program setkání


SCM - Ivo Kracík představil přítomným koncepci SCM (Správních center mládeže). Prezentaci 
doplnil předseda VV popisem vzniku myšlenky SCM. V příloze uvedeny projekt + smlouva. 

• Dotazy z chatu:


• Jakub Novotný: Bylo by dobrý, aby kluby, který mají zájem, možnosti a chuť se na scm 
podílet, sepsaly jaký možnosti v jejich městech vůbec mají a co by od svazu potřebovaly 
za podporu, aby splnily něco navíc, a pak podle toho upravit jim na míru finální projekt, 
který se bude prezentovat a posílat "výš". Za mě by bylo vhodné se zabývat i otázkou jak 
přilákat víc hráčů a jak udržet i méně šikovné děti. 


• Milan Schwarz: Návrh na období na kalendářní rok. Souhlas s Jakubem Novotným —> 
Brno by mohlo zpracovat vzorový projekt SCM a dále jej prezentovat. 


• Ivo Kracík: Kubo, dobry napad. Sepis svoje podminky a posli a budeme hledat nejaky 
prusecik s SCM. Podminky SCM jsou nastaveny tak, aby je akceptovala NSA a zaroven 
byly splnitelny v korfbalove prostredi. Ale pokud je potreba nejaka dalsi podpora od 
Svazu, tak sem s tim.. budeme se tim samozrejme zabyvat a najit tu podporu Svazu.


• Lenka Toufarová: Přidávám se ke Kubovi. A za mě - celá idea SCM je sice fajn, ale bylo 
by super nějak zkusit řešit i situaci, kdy klub má problém si děcka udržet, popř. je právě i 
"odkázán" na ty ""netalentované"" děti :) díky


• Ondřej Fridrich: Myslím, že pro nábor dětí a jejich udržení je tady jasná koncepce 
projektu "Korfbal do škol". Za mě to je přesně opačný pól Centra mládeže. SCM je 
návazným projektem v situaci, kdy základnu členské pyramidy máte stabilní a silnou. 


• Milan Schwarz: Ano, taky si myslím, že bychom potřebovali spíš nějakou podporu při 
udržení dětí u sporu - SCM je nadstavba u fungujícího klubu, což je pouze Brno a možná 
Prostějov …


Předseda VV popsal AKTUÁLNÍ VÝVOJ PŘÍPRAV NA RESTART KORFBALU:

• Jednání v rámci pracovních VV, v jednotlivých pracovních skupinách NSA, MZ, apod.)

• NSA předala zpracovaný kompletní materiál pro restart sportu. 

• Trénování bude umožněno po uvolnění školní docházky. 

• Do prázdnin s největší pravděpodobností nic, přes prázdniny letní turnaje, září a říjen halové 

turnaje a od listopadu mistrovské soutěže (po ME v Belgii).

• David Konečný (SK RG Prostějov)


- Stihneme odehrát za dva měsíce soutěž

- Neměli bychom hrát před ME soutěžní zápasy


• Jakub Novotný

- Restart soutěží po delší době trénování (především u dětí)

- Otázka testování (je otázka zda budou děti testovány ve škole, nebo jak bude 

nastaveno). Budeme reagovat dle aktuálního vývoje. Odhadovaný náklad v 
letošním roce 250 000,- Kč. Bude směrovat NSA a MZ. 


- Jako lékař nabídl pomoc při řešení této problematiky (lékař pediatr)

• Jan Mynařík


- Důležité jak to bude u mladších věkových kategorií 

- Důležité jsou podmínky 


• Martin Šnévajs

- Rád by se setkal na hřišti co nejvíce, i děti by si rády zahrály 


• Ondřej Fridrich

- Myslím, že s návratem ke sportu bude obecně velký problém. Už máme první avíza, 

že příští rok nás možná ředitelé nepustí do výuky na náborové akce, bude se dohánět 
výuka, nebude prostor ve školní době na mimoškolní aktivity apod. 




- Nám by to zbořilo celý koncept projektu Korfbal do škol. Pokud se nedostaneme do 
výuky na ukázky, tak nenabereme nové lidi. 


• Milan Schwarz

- Taky už jsem něco zaslechl, že se má rušit mimoškolní výuka

- SCM by opustil a spíše by uvítal podporu jak udržet děti u sportu —> na to myslíme v 

rámci školního korfbalu. Aktuálně manažer školního korfbalu. K dispozici svaz pro 
podporu rozvoje. 


- Co se týká zápasu, dokud nebudeme vědět jak to bude, nemůžeme nic předjímat

- Reakce předsedy VV - kdo je připraven není překvapen, je dobré být připraven, aby 

nedošlo k obsazení sportovišť

• Aladár Dančo


- Soutěže dříve než listopadu, turnaje určitě stačí

- Jak to bude se startovným - v případě vrácení, bylo by nutné vrátit dotační 

prostředky, různé sporty to řeší různých způsobem. Předseda VV osvětlil 
problematiku. Měla by rozhodnout valná hromada (nejspíš na konci září). Svaz může 
pomoc 


- Nemyslej jsem vracet, ale přesunout na letošní rok. Letos nic neplatit. Nebo jen za 
týmy, které nastoupí navíc.


• Ondřej Fridrich

- Podnět ke startovnému v rámci dotazu na VV

- Vnitroklubové aktivity - ideálně aby byl prostor minimálně 1 víkend v měsíci (červen/

září/říjen) - předseda VV reagoval že i proto vznikla SCM a budeme se snažit 
reflektovat. 


- Startovné na samostatnou schůzku 

• Milan Česka


- Upozornil na případné odkládání soutěží - poměrně velké riziko (hodně našlapané). 

- Popsal aktuální situaci ohledně obsazenosti sportovišť v Kolíně a otevření sportovišť s 

různými provozovateli

• Peter Bušík


- Starší žáci by mohli začít dřív než v listopadu (říjen) 

- Problém při nominaci na klubový turnaj - těžké zorganizovat za 2-3 týdny


• Petr Krones

- Souhlas s Petrem Bušíkem - možnost začít v říjnu v žákovských kategoriích

- Důležité je začít trénovat alespoň ve venkovním prostředí —> reakce předsedy VV, o 

tom si rozhodují jednotlivé kluby které se musí řídit 

• Rostilsav Moric


- Připojil se k Petrovi Kronesovi. Důležité bude rozhýbat děti. U některých dětí bude 
problém, aby děti zase začali znovu sportovat. 


- Zároveň bychom to měli vzít jako příležitost 


Další setkání za 14 dní 


Zapsal: Tomáš Voda


