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ZÁPIS 

z jednání Výkonného výboru Českého korfbalového svazu dne 27.11.2019 

Konferenční hovor, 27.11.2019, 21:00 
Přítomni: Filip Lukáš, Kolářová Denisa, Lešanská Aneta, Máša Jakub, Valeš Daniel, Tomáš Voda 
Host: Ivo Kracík 
Předsedající schůze: Daniel Valeš 

Dotační titul MŠMT – Sportovní svazy 2020 
Ve čtvrtek 28.11.2019 podána žádost v dotačním titulu MŠMT – Sportovní svazy 2020. V příloze 
zaslán členům VV konkrétní rozpis požadavků, včetně projektu na rok 2020.  

Challenge 2019 
Nominace hráčů: Krotus Rostislav, Toufar Jan, Šmíd Filip, Martinec Mikuláš, Ošťádal Vojtěch, 
Buriánek Tomáš, Litterová Anna, Sahatciu Sára, Lorencová Nikola, Jemelíková Vendula, 
Holubčíková Kristýna, Štěpánová Pavlína 
Všichni hráči jsou pro rok 2020 v kategorii U21. 
Seznam schůzek předsednictva: Jan Fransoo, Tilbert La Hay, Bjorn Elevaut, Karel Verschor, 
dojednává se PKC Papendrecht a Rudy Ramaekers 
  
MS U21 2020 – Taipei Taiwan 
IKF akceptovala přihlášku ČKS na turnaj, ČKS je oficiálně kvalifikovaný. 
Povinnost zaplatit startovné 850 EUR + kauce  850EUR do 15.01.2020. 
Objednány letenky s Emirates, 16 kusů za jednotkovou cenu 17.500,- 
Uvažovaná výprava 2 trenéři, 6+6 hráčů, další 2 osoby, podle losu a výkonnosti (prioritu mají 2 
sportovci). 
Služby budou objednané u pořadatele, prioritně se uvažuje o low cost balíčku (4 lůžkové 
pokoje). 

Prázdninový kemp 2020 
Zamluvený korfbalový kemp v termínu 1-8. srpna 2020, místo je Pecka u Nové Paky. 
Areál leží cca 9 km od Nové Paky, na okraji lesa, nad údolím, s výhledem na hrad a 
městečko Pecka. V areálu jsou 4 zděné domky s celkem 24 pokoji s vlastní koupelnou a WC, 
dále 41 chatek, velká jídelna, krbová místnost, letní terasa, TV-místnost, malá tělocvična, 4 
antukové kurty, 2 travnatá hřiště na malou kopanou, hřiště na plážový volejbal. Připojení na 
internet Wi-Fi - zdarma na terase. 
Předběžně počítáno s max. 60 účastníky a 10 členným organizačním doprovodem.  
Přihlášky do 31.1.2020 s  tím že přednost mají hráči dle soupisek + jejich sourozenci, vše 
v pořadí dle přihlášek. Po přihlášce nevratná záloha do 28.2.2020 s  tím že se vrátí, když se 
najde náhradník. 
Přednost mají hráči dle soupisek + jejich sourozenci, vše v pořadí dle přihlášení se.  
Po přihlášce nevratná záloha do 28.2.2020 s tím že se vrátí, když se najde náhradník. 
Preferované ročníky 2001-2005. 
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Kalkulace ceny: 
Cena za jednotlivce: 400 Kč za den 
Režije celkem 83.000,- Kč (Cena za 10 vedoucích = 10*7dnů*400 = 28.000,-, Sportovní režije 
10.000,-, Cestovné vedoucích 10.000,-, Odměny (7 pomocníků max. 3.000) 24.000,-, Tričko pro 
účastníky 11.000,-) 
Při 60 účastnících rozpočítané režije 1.383 na osobu = cca 200Kč na osobu a den. 
Cena pro jednotlivce tedy je 400+200 = 600 na den =4.200,- na týden. 
Po rezervě a zaokrouhlení cena pro účastníka 4.500,- Kč bez dopravy. 

Trenér korfbalu II. třídy 
  Dne 26.11.2019 podána žádost na MŠMT, které ji bude projednávat 11.12.2019. Program 
zpracován ve spolupráci s  VOŠ ČUS, která převezme administrativní a teoretickou oblast 
studia. ČKS realizuje a garantuje odbornou část. 
Termín teoretické části pro rok 2020 je 27.-29.3.2020 (1.část) a 17.-19.4.2020 (2.část) , přislíbena 
účast 5-10 osob. Cena kurzu ve výši 3.100,- Kč j plně v režiji účastníků. 
Další termín dle nabídky VOŠ ČUS, individuální termín je možno vypsat při min. počtu 15 
účastníků.  

Benefit pro dobrovolníky ME U 21 Prostějov 
Navrhovaný benefit byla účast na finále Korfball league 4.4.2020.  
Zaslán  seznam cca 30 osob. Bohužel termín se kryje se soutěžemi ČKS.  
Náhradní řešení je finále EuropaCupu 2020 v lednu 2020.  

Zhodnocení ME U21 Prostějov 
Představeny dílčí ekonomické výsledky ME U21 2019.  
Turnaj byl výdělečný, předpokládaný zisk cca 300 tis.  
Detailní vyúčtování bude zveřejněno nejpozději do 15.1.2020. Do stejného termínu je nutné 
vyúčtovat dotační titul Olomouckého kraje. 
Aktuálně je zpracována zpráva, která bude postupně rozesílána na instituce, dle smluvních 
závazů. 

MS U19 2021 
ČKS do 2.12.2019 podá žádost na pořadatelství MS U19 2021 v  Kutné Hoře. Detailní bid 
společně s přihláškou IKF bude zaslán členům VV v kopii. 
  
Informační technologie 
Ze závěrů vyplynulo více zapojení komunikace prostřednictvím Instagram. 
První jednání o možnosti nové aplikace, složící jako komunikační statistický a online soutěžní 
nástroj. Prvotní návrh struktury aplikace: 

1. Komunikační nástroj - přímý kontakt s registrovanými členy (registrovaní jsou myšlení v 
aplikaci, mohou to být i rodiče, prarodiče, kamarádi)  
1. Jednosměrné zpravodajství s notifikacemi - odesílání sdělení 
2. Zpravodaj přímo v aplikaci 
3. Chat pro rychlou komunikaci  

2. Výsledkový servis (něco podobného jako livesport.cz)  
1. Výsledky všech utkání v podstatě online (může být navázáno na elektronické 

zápisy) - můžeš si vybrat na které Ti budou chodit notifikace 
2. Možnost sledování zápasů on-line (pokud budeme některé streamovat) 
3. Možnost podívat se na zápas zpětně (např. když Prostějov pořizuje záznamy, tak je 

tam potom může nahrát) 
3. Registrace + statistiky 

1. Adresář (kluby, trenéři, rozhodčí, hráči)  
2. Elektronickou verze registrace pro prokázání totožnosti (v BEL vždy nastupuje hráč 

se svou registrací a ukáže se rozhodčímu, tady by to mohlo fungovat podobně, jen 
s telefonem)  
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3. Kompletní přehled o hráčích, rozhodčích (odehrané zápasy, počet košů, penalt, u 
reprezentantů zaplacené spoluúčasti, apod.) - některé věci samozřejmě veřejné a 
některé ne 

4. Rozcestník na další projekty ČKS 

Nominace mezinárodních rozhodčích na rok 2020 
IKF zaslala na adresu ČKS žádost na jmenování mezinárodních rozhodčích na rok 2020. Nově 
mohou členské země jmenovat tři druhy rozhodčích – mezinárodní rozhodčí, talenti a beach 
rozhodčí. 

Komise rozhodčích navrhuje jmenovat stávající čtveřici rozhodčích ve složení Lukáš Filip, 
Denisa Kolářová, Lukáš Pazourek a Tomáš Voda. Rozhodčí na beach jmenovat nebudeme 
s odůvodněním, že tako specializované rozhodčí nemáme ani je nevychováváme.  

Pro nominování do talentů je možné jmenovat rozhodčí do věku 35 let, kde IKF Referee 
Committee se dle možností bude snažit pomáhat s jejich vzděláváním, poplatek za jejich 
uvedení na seznam se neplatí. Komise rozhodčích zjistí, jaký je plánovaný postup pro práci 
s talenty a případně jmenuje potenciální kandidáty (Martin Dušek, Marek Pospíšil). 

Zapsal: Tomáš Voda 
Ověřil: Daniel Valeš
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