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ZÁPIS 

z jednání Výkonného výboru Českého korfbalového svazu dne 14.2.2019 

Konferenční hovor, 14.2.2019 
Přítomni: Máša Jakub, Valeš Daniel, Filip Lukáš, Ivo Kracík, Tomáš Voda 
Omluveni: Dančo Aladár, 

Projekt ERASMUS+ - VV byl informován o možnostech získání dotací v rámci dotačního 
programu ERASMUS+.  

• první projekt ČKS v rámci dotačního pogramu ERSAMUS+ = korfbal do škol do okolních 
zemí 

• země k oslovení: Nizozemsko, Maďarsko, Slovensko, Polsko, Srbsko, Itálie, Německo, 
Švédsko, Finsko 

• základ projektu bude vycházet z již relizovaného projektu v rámci V4 - “Sport pro 
všechny děti”. 

T. Voda připraví základní popis projektu a osloví výše popsané potenciální partnery s žádostí o reakci do 
konce měsíce 02/2019. 

SUPERLIGA 2019 - VV byl informován o průběhu přípravy loga, webových stránek a 
organiazci soutěže. 

• soupisky hráčů jednotlivých týmů, dresy a logotyp 
• hrací systém: 1. kolo, 2. kolo, 3. kolo, čtvrtfinále, semifinále, finále  
• objednané termíny sportovních hal (Znojmo, Prostějov) 

L. Filip připraví průvodní e-mail se základními pravidly pro sestavení týmů. 
T. Voda zjistí časové možnosti sportovních hal 
T. Voda zajistí dokončení grafického návrh dresů dle požadavků VV 
T. Voda zajistí dokončení loga a webových stránek  
L. Filip zajistí přepravu týmu talentované mládeže U17 (Kostelec na Hané —> Znojmo —> Kostelec na 
Hané)  

Reprezentace - VV byl informovám o tom, že hráčům talentované mládeže bylo odesláno 
hodnocení po turnaji Korfball Challenge 2018 v Rotterdamu. Reprezentační trenér informoval 
VV o aktuálním stavu kondiční přípravy a dalšího plánu přípravy před MS 2019. 

• výběry reprezentačních týmů SEN a U21 - po potvrzení jednotlivými hráči bude na webu 
zveřejněn seznem reprezntantů seniorského reprezentačního výběru: Renata Havlová, 
Lenka Faltýnková, Eliška Jonáková, Dominika Drábková, Gabriela Hurdálková, Denisa 
Kolářová, Vendula Jemelíková, Tereza Hurdálková, Anežka Mensová, Anna Literová, 
Petr Šnajdr, Daniel Štefák, Petr Pešák, Patrik Nguyen, Petr Galíček, Alexand Vyroubal, 
Jan Tichý, Jan Šedý, Jiří Ziegler. 

ČESKÝ KORFBALOVÝ SVAZ Z.S., Zátopkova 100/2 , 160 17  Praha 6;  
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 2244 
IČO: 45 24 53 63; Bankovní spojení: 1717406504/0600 GE Money Bank Praha 

info@korfbal.cz, www.korfbal.cz;   

 

mailto:info@korfbal.cz


• nejbližší termíny soustředění jednotlivých výběrů: 
• U17 (5.4.2019 - 7.4.2019 Kostelec na Hané, 17.5.2019 - 19.5.2019 Kostelec na Hané)  
• U19 (15.2.2019 - 17.2.2019 Zruč nad Sázavou, 15.3.2019 - 17.3.2019 Kutná Hora) 
• SEN (5.4.2019 - 7.4.2019 bez místa určení, 28.6.2019 - 30.6.2019 bez místa určení) 

I. Kracík potvrdí výše popsaný seznam reprezentantů (po odsouhlasení hráči a hráčkami) 
T. Voda zajistí zveřejnění reprezentačního výběru 

ČT4 sport - VV byl informován o schůzce generálního sekretáře s výkonným ředitelem ČT4 
sport. VV byl dále informován o možnosti zajištění přímého přenosu v internetovém vysílání.  

T. Voda zjistí technické podmínky pro zajištění přenosu ze strany ČT. 
T. Voda připraví kalkulaci nákladů na zajištění live přenosu superfinálového dne.  

Různé 
• IKF beach WKC Europe 

• nominace týmu - nebudeme žádný tým přihlašovat 
• IKF beach - nominace rozhodčích - nebudeme nominovat žádného specialistu 

 T. Voda odešle na IKF office informaci o tom, že nemáme žádné specialisty 

• Koncepce vzdělávání rozhodčích a trenérů - VV byly příslušnými komise (KR a TMK) 
předloženy koncepce vzdělávání rozhodčích a trenérů. VV rozhodl o dopracování 
Koncepce vzdělávání trenérů, následně podle této koncepce bude upravena a 
doplněna Koncepce vzdělávání rozhodčích. 

• Školní korfbal - členové VV byli informováni o aktuální stavu projektu Školní korfbal. 

• Czech Open - mezinárodní turnaj v kategorii U21 jako přípravný turnaj před ME U21 v 
Prostějově. 

 T. Voda zjistí zájem potencionálních účastníků turnaje (Maďarsko, Německo, Polsko, Nizozemsko, Belgie, 
Portugalsko, Katalánsko) 

• STK - Od února 2019 pracuje Aneta Lešanská jako členka Sportovně-technické komise 
Českého korfbalvoého svazu. 

Zapsal: Tomáš Voda 
Ověřil: Daniel Valeš 
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