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ZÁPIS 

z jednání Výkonného výboru Českého korfbalového svazu dne 18.4.2019 

Konferenční hovor, 18.4.2019 21:00 
Přítomni: Máša Jakub, Valeš Daniel, Filip Lukáš, Tomáš Voda 
Omluveni: Dančo Aladár 

Školení trenérů (cvičitelů) - VV byl informován o návrhu Petera Bušíka na možné školení 
trenérů z Brna a okolí (aktivní učitelé a trenéři kteří se korfbalu věnují delší dobu). VV 
odsouhlasit úhradu nákladů na pronájem školící místnosti a sportovní haly v navrhované výši 
1.950,- Kč. Školení odborně zajistí Ivo K. 

T. Voda informuje P. Bušíka o odsouhlasení úhrady nákladů a požádá o vystavení faktury na ČKS. 

SUPERLIGA 2019 - VV byl informován o průběhu přípravy a organizace soutěže. 

• web spuštěn na superliga.korfbal.cz - nutno upravit jména kapitánů týmů 
• doprava pro tým talentované mládeže U17 (2 x Kostelec na Hané - Znojmo - a zpět) 
• sportovní haly zajištěny pořadateli v časech od 9:00 do 16:00 
• ČKS hradí rozhodčím odměnu, cestu a ubytování (v případě potřeby) 
• z každého zápsu bude zajištěn 

- záznam každého zápasu (pro potřeby U17 a případně ostatních týmů) 
- záznam GG každého zápasu (pro marketingové účely - koš kola) 
- záznam ½ zápasu z pohledu rozhodčího (pro účely KR) 

T. Voda zajistí úpravu webu (jména kapitánů) 
L. Filip zajistí potřebné ubytování pro rozhodčí 
T. Voda zajistí záznamy zápasů dle bodu výše 

Talentovaná mládež U19 - VV byl informovám o průběhu přípravy a odjezdu týmu 
talentované mládeže na IKF U19 WKC 2019. 

• Faktura za ubytování v Grou - vedení týmu zajistí opravu faktury. Fakturu je nutné 
upravit na skutečně ubytované osoby, tj. správný počet je 4. 

• Poškození dveří při soustředění v Kutné Hoře - při posledním soustředění došlo k 
poškození dveří. Na ČKS bude vystavené faktura za opravu. Celá část bude uhrazena 
viníky na účet ČKS. 

T. Voda zajistí kontrolu provedení výše popsaných bodů. 
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Web ČKS - VV byl informován o spuštění webu superliga.korfbal.cz. Dále je třeba provést 
následující úpravy:  

• odkaz na superliga.korfbal.cz na úvodní stránce místo extraligy  
• odkaz na školní korfbal přesměrovat na skolni.korfbal.cz  
• odstranit úvodní černobílou fotku s karuselem 
• zjistit jaké jsou možnosti základní šablony která je využita pro korfbal.cz  

J. Máša zjistí u poskytovale možnosti šablony a požádá o úpravy dle výše popsaných bodů. 

ME 2019 - VV byl informován o průběhu příprav na IKF U21 EKC 2019 které proběhne v 
Prostějově. Aktuálně je třeba dokončit logo a webové stránky turnaje. Europsport prozatím 
nezaslal podmínky pro odvysílání záznamu. 

 T. Voda zajistí u grafika dokončení loga a webu turnaje. 
T. Voda zajistí reakci a požadavyky od EUROSPORTu.  

Valná hromada 2019 - VV byl informován o průběhu příprav na Valnou hromadu ČKS 2019. 
Bod různé je možné doplnit do 5.5.2019. Možné body k diskuzi: velikost sportovních hal v 
žákových soutěžích, délka jednotlivých soutěží. Nutno zpracovat nominace do jednotlivých 
komisí: 

• volební komise 
• mandátová komise 
• návrhová komise 
• revizení komise 

Všichni členové VV zašlou návrh nominací do jednotlivých komisí. 

Český olympijský výbor - GS informoval VV o schůzkách na ČOV 

• Olympiáda dětí a mládeže - VV odsouhlasil prezentaci ČKS na ODM v Liberci v termínu 
od 23.6.2019 do 28.6.2019. Odborným garantem za ČKS bude I. Kracík. 

• Olympijské festivaly 2020 - VV byl informován o možnosti prezentace v rámci OF v Brně 
a v Ostravě (o možnosti konání v Praze prozatím jedná ČOV se zástupci Prahy). ČKS má 
možnost získat podporu od ČOV ve výši 10 000,- Kč (v každé destinaci). VV rozhodne o 
účasti jakmile obdrží bližší informace od ČOV. 

I. Kracík bude kontaktovat zástupce Libereckého kraje a domluví další postup při organizaci 
D. Valeš připraví informativní e-mail pro IKF s žádostí o možnost konání IKF beach turnaje v rámci OF 

Zapsal: Tomáš Voda 
Ověřil: Daniel Valeš 
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