Zápis - Pravidelné setkání VV ČKS
5.4.2021 - 21:00 - Google Meet
Přitomni: Daniel Valeš, Lukáš Filip, Ivo Kracík, Jakub Máša, Tomáš Voda, Aneta Lešanská,
Denisa Kolářová,
Hosté: Ondřej Fridrich

Marketing a média

- Předseda VV uvedl, že průzkum NSA byl primárním spouštěčem aktivnějšího řešení marketingu
v rámci ČKS a pravidelného setkávání Marketinogvé komise.

- Tomáš Voda prezentoval zaslaný podkladový materiál. V první části seznámil zúčastněné s prací
marketingové komise a s možnostmi vysílání Korfbal League 2021 v ČR.

- Předseda VV vyzval všechny přítomné k diskuzi. Možnost nakoupení vybavení tak, abychom
některé služby bychom mohli dělat samostatně. Víme, že některé akce nebudou, tzn. Část
finančních prostředků, bude nutné využít jinak.

- Ondřej Fridrich: první setkání s koncepcí a spousta otázek. Rozhodně pozitivní rozdělení na
interní a externí. Musí mít jasně stanovené cíle kterých chceme dosáhnout. Např. počet
sledujících extraligových zápasů. Přihlašovací (náborový) formulář na webu ČKS může být jedním
z možností měření zájmu o korfbal. Finálový zápas Korfbal League - jaký je přesně cíl. Možnost
využít Martina Kozáka, který historicky spolupracoval.

- Předseda VV uvedl, že je celkově důležité dostat so do obecného povědomí, tj. je jít cestou ČT.
Je nutné začít spolupráci s komentátorem ČT. Cílem je dostat finále ČKE a mezinárodní zápasy
reprezentace do pořadu Branky, body, vteřiny. Nejzásadnější cíl jsou zaplněné haly při
zápasech.

- Ondřej Fridrich: finále ČKE by mělo být live, záznam, sestřih, apod. Důležité je také aktivní
zapojení klubů do komunikace.

- Ivo Kracík: sociální sítě jsou nejsnadnější způsob jak zaujmout. Je rozdíl mezi “prodejem”
produktu, nebo služby? Důležitá je cesty jak se dostat k úspěchu.

- Ondřej Fridrich: požádal o bližší informace ke spolupráci se společností RAUL - bude posláno emailem jako příloha k zápisu.

- Předseda VV vyzval všechny aby se vyjádřili k možnostem vysílání:
- Ondřej Fridrich: v případě souhlasu ČT rozhodně rozjet ve velkém a případně investovat do
soutěže a co největší sledovanosti.

- Jakub Máša: není si jistý, jestli má smysl, v případě, že to půjde ze záznamu. Na druhou
stranu možnost ukázat, že jsme schopni se s naším sportem dostat do televize = má to
potenciál. Více začít masírovat případné sledující aktuálním děním v Korfbal League.

- Daniel Valeš: jedná se o jedinečnou příležitost a je třeba ji využít. Zároveň jsou aktuálně k
dispozici finanční prostředky.

- Lukáš Filip: aktuálně špičková událost, a byla by škoda této příležitosti nevyužít. Je otázka
co bude možné dále sledovat.

- Aneta Lešanská: možnost využít něžné pohlaví jako komentátorku, případně redaktorku.
Např. možnost využít Lenku Faltýnkovou, případně někoho dalšího (sleduje korfbal league a

orientuje se). Zároveň by bylo dobré přizvat ženu do marketingové komise (aktuálně jen
muži).

- Denisa Kolářová: rozhodně souhlasí s přenosem a s doplněním ženského elementu.
- Daniel Valeš: další společné setkání s Ondrou a VV za cca 2 měsíce.

Školní korfbal

- Jan Toufar - rád by vedl kroužek v rámci Znojma. Požaduje materiálovou pomoc.
- Petr Gřes - školy v okolí povodí Ondřejnice - Sokol Palkovice. Bývalý mluvčí Policie ČR.
Odhadované náklady cca 10 000,- Kč/měsíc.

- Petr Ondrůj - rád bych působil na Vysočině (Pelhřimov, Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč). Měl by
ještě doplnit svůj zájem.

- Tomáš Rýc - rád by požádal o schůzku. Působí v Praze.
- Další zájemci z korfbalové komunity, ale bez další následně aktivity.
IKF Europe

- Předseda VV informoval o aktivitách Bjorna Elewauta ohledně atkivit kolem IKF Europe. Plán
ustavující schůze IKF Europe 10.4.2021, nebo 17.4.2021. Za ČKS se bude účastnit Lukáš Filip.

Nové kluby

- Dva kluby požádali o přijetí do ČKS (ASKA Lubná, Lightning Kostelec na Hané). Za 14 dní oficiální
jednání VV s usnesením.

Závěr:

- Další setkání s kluby: Středa 7.4.2021 ve 21:00 - STK pošle základní odrážky, aby je bylo možné
poslat zástupcům klubů. Tomáš Voda bude prezentovat KAP pro přítomné (zajímavé zda by chtěli
využít kluby KAP dál, např. pro registraci, aktuální výsledky utkání, možnost vybrat oblíbené kluby,
apod.

- Další setkání VV s reprezentačními trenéry: Pondělí 12.4.2021 ve 20:00 opět v rámci společného
setkání VV - na programu jednotlivé body ze zápisu výše - především plány na následující sezónu.

- Další setkání VV: Pondělí 19.4.2021 ve 21:00 opět v rámci společného setkání VV - na programu
především Školní korfbal.

