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Kriketová Akademie ČR, z.s. (také KAČR) je spolek založený v roce 2015, který se
zabývá rozvojem kriketu mezi dětmi. Od počátku úzce spolupracuje s hlavní řídící
kriketovou organizací v České republice, Českomoravským kriketovým svazem, z. s.
Hlavním cílem organizace je zabezpečovat a podporovat rozvoj kriketu a
organizovat, řídit, koordinovat a rozvíjet sportovní činnost.

1.

Obecné informace o organizaci

Název:
Sídlo:
IČ:
Právní forma:
Spisová značka:
2.

Kriketová Akademie ČR, z.s.
Viklefova 1723/3, 130 00 Praha 3
04386621
Spolek
63496 L, Městský soud v Praze

Činnost organizace

KAČR se soustředí především na rozvoj mládežnického kriketu ve všech věkových
kategoriích. Během své krátké existence navštívila Kriketová Akademie ČR, z.s. 60
škol, ve kterých představila kriket více než 15 000 dětem.
Rok 2020 měl být pro Kriketovou Akademii stabilním rokem, který měl přinést
rozšíření kroužků kriketu o hráče v Brně. V největším městě Jihomoravského kraje
měly vzniknout hned 3 nové kroužky. Před vypuknutím pandemie koronaviru stihl
KAČR otevřít jen jeden kroužek v Brně a stávající indoorové kroužky v Praze.
V únoru 2020 úspěšně proběhl 2. ročník Turnaje o Kriketovou Akademii, tradiční
festival Rodinný den s kriketem však již musel být kvůli narůstající síle pandemie
zrušen.
S vypuknutím pandemie musely být všechny kroužky a kluby uzavřeny. Během roku
probíhaly tréninky jen s omezeným počtem dětí ve venkovních prostorech.
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3.

Akce a aktivity

V souhrnu naleznete aktivity, kterými se nejčastěji zabýváme.
• kroužky kriketu pro děti 1. a 2. stupně

Kroužky a jiné
kriketové lekce

Propagace kriketu

Materiály

Kurz trenéra
Organizování a
spoluorganizování akcí
4.

• ukázkové hodiny na školách
• mimoškolní kluby s měkkým a tvrdým
míčkem
• Rodinný den a Turnaj o pohár Kriketové
Akademie
• účast na akcích British Day, Ratolest Fest,

• články, podcast, výroční zprávy, letáčky
• materiál pro trenéry a učitele
• umožňující trenérům a především učitelům
vést samostatné hodiny kriketu na školách

•

vypracování 1. stupně kurzu pro trenéry
kriketu a zaškolení nových trenérů

• CE CUP, Pepsi Cup

Partnerství a granty

Českomoravský kriketový svaz, z. s. je hlavním partnerem KAČR v rozvoji
juniorského kriketu v české republice.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a městská část Praha 3 jsou dalšími
důležitými zdroji, které pomocí svých grantů pomáhají se spolufinancováním
projektů Kriketové Akademie.
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5.

Cíle pro rok 2021

Hlavním cílem Kriketové Akademie ČR, z.s. pro rok 2021 je znovu namotivovat děti
ke zdravému pohybu a obnovit všechny kroužků a kluby, které musely být v roce
2020 kvůli pandemii přerušeny. Zároveň bude obnoven nábor do juniorského a
ženského národního týmu a zahájeny jejich tréninky.
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