
 

 

Zápis - Setkání s kluby 
7.4.2021 - 21:00 - Google Meet  
 
Přítomni: Aladár Dančo, Aneta Lešanská, Daniel Valeš, Denisa Kolářová, Ivo Kracík, Jakub Máša, 
Jan Bartl, Jan Mynařík, Jaroslava Pavlovičová, Jiří Podzemský, Lukáš Filip, Milan Čejka, Peter 
Bušík, Petr Galíček, Petr Krones, Petr Šnajdr, Martin Šnévajs, Andrea Lhotáková, Vlastimil Krejčí, 
Zdeněk Milichovský, Zuzana Maňáková. 
 
Omluveni: Milan Schwarz  
 
Předseda VV ČKS uvedl a představil program setkání. 

 

Tomáš Voda předvedl ukázku korfbalové aplikace, dále jen “KAP” a odpověděl na vybrané dotazy. 

Záznam z fungování aplikace bude jednotlivým účastníkům rozesílán v samostatném mailu.  Do 

konce 04/2021 je možné zasílat připomínky a návrhy na doplnění aplikace. 

 

Předseda VV představil NÁVRH SOUTĚŽÍ A DRAFT TERMÍNOVÉ LISTINY NA SEZÓNU 

2021/2022. STK vypracovala 3 možné varianty nominace do kvalifikace European Korfball Tour 

2022. Podklady zaslány všem účastníkům do mailu před setkáním (Petr Krones z technických 

důvodů obdržel podklady po jednání). Jednotlivé varianty:  

• Varianta 1) Odehrání národní kvalifikace  

• Varianta 2) Určení dvou kvalifikantů dle umístění v posledních ročnících 

• Varianta 3) Určení dvou kvalifikantů po odehrání základní části 

Připomínky jednotlivých účastníků k předloženým materiálům:  

• Aladár Dančo (MS “YMCA” Znojmo) - Termínová listina vyhovuje. Kvalifikace na evropské 

poháry dle základní části loňské sezóny 2018/2019. 

• Jan Bartl (TKC Děčín) - K Termínové listině se za klub nebude vyjadřovat. Ohledně 

kvalifikace vyhovuje varianta 1. 

• Jan Mynařík (SK RG Prostějov) - vyhovuje 3. varianta. Termínová listina dle vývoje situace.  

• Jaroslava Pavlovičová (SK Plhov Náchod) - Souhlasí s předchozím řečníkem, tedy pro 

odehrání základní část (3. varianta). 

• Jiří Podzemský (MS “YMCA” Znojmo) - Zdá se jako nejlepší první varianta. 

• Katka Knápková (ASKA Lubná) - Důležité je otevřít škol a zapojení se jako nového klubu 

do korfbalového dění.  

• Milan Čejka (VKC Kolín) - Přiklání s k první variantě. Systém nedokáže v aktuální situaci 

odhadnout. 

• Peter Bušík (KK Brno)  

- Termín kvalifikace dle první varianty je příliš brzy - možná záměna termínu se 

Superligou. Pro Brno vyhovující 2. druhá varianta. Třetí varianta je dost 

komplikovaná, konec 2 týdny před samotným turnajem.  

- Vhodné by bylo nastavení Superligy jako klubové soutěže a tak by mohla být zároveň 

kvalifikací. 

- Možná kolize V4 turnaje s termínem IKF EKC 2021 “B” (účast Slovenska a Polska).  

- Extraliga termínově hodně náročná, v případě výpadku bude složité najít vhodný 

termín.  



 

 

- Ideálně, aby druhé a třetí semifinále nebylo v jednom dni.  

• Petr Šnajdr (SK RG Prostějov) - třetí varianta je nejvíce logické řešení pro sestavení týmu. 

Zároveň souhlasí s Peterem Bušíkem. 

• Andrea Lhotáková (SPSŠ Tábor) - aktuálně bez připomínek.  

• Vlasta Krejčí (KCC SOKOL České Budějovice) - jedno místo z otevřeného turnaje a druhé 

ze základní části. 

• Zuzana Maňáková (Matriční komise) zajímavá úvaha Vlasty Krejčího.   

• Petr Krones (TJ SOKOL Koblov) - nedorazil e-mail, rozhodně souhlasí s Vlastou Krejčím. 

Rozhodně je pro co nejvíce odehraných zápasů.  

 

Předseda VV reagoval na jednotlivé připomínky: 

- Je těžké jak se ke kvalifikaci postaví samotné IKF. Pokud IKF chce organizovat turnaj, musí vypsat 

podmínky. Základní podmínky jsou stavené, ale nejsou kompletní. O tom jak budou fungovat 

soutěže by si měli rozhodovat jednotlivé kluby. Stejně tak by o kvalifikacích by měli rozhodovat 

kluby, ne ČKS. Definitivní rozhodnutí by tedy měla udělat Valná hromada ČKS. 

- SUPERLIGA - je to jiný produkt než “standardní” soutěž a nemá nic společného ani s reprezentací. 

Nejedná se o soutěž nejlepších (to je extraliga). Superliga má propojit všechny  sportovce, kteří 

si chtějí zahrát proti nejlepším. 

 

Předseda VV dále informoval o dalších aktualitách: 

- vysílání Korfbal League finále v ČR. Výborná prezentace korfbalu v aktuální situaci a zároveň 

test sledovanosti korfbalu v ČR. Bude vysíláno v živém přenosu na: 

- HbbTV ČT živě 

- TVcom.cz 

- YouTube ČKS 

- Přesunutí IKF WKCB 2021 z 07/2021 na 09/2021. Komplikace našich plánů na soutěže.  

- V harmonogramu je spousta aktivit IKF které jsou díky aktuální situaci nejisté.  

- Účast na nově vypsaném IKF U21 Korfball World Cup 2021 - v pondělí schůzka s reprezentačními 

trenéry v rámci pravidelných setkání VV. 

 

 

Další setkání za cca měsíc - až budeme vědět jak se bude vyvíjet situace.  

 

 

 

Zapsal: Tomáš Voda 

http://tvcom.cz/

