Zápis - Pravidelné setkání VV ČKS
19.4.2021 - 21:00 - Google Meet
Přitomni: Daniel Valeš, Lukáš Filip, Ivo Kracík, Jakub Máša, Tomáš Voda, Aneta Lešanská,
Denisa Kolářová

Přímý přenos Finále - Korfbal League 2021

- Přeseda VV zhodnotil sobotní vysílání finále Korfbal League 2021. Otázka je, zda má smysl
pokračovat v podobných projektech při vynaložení podobně velkého úsilí, energie a finančních
prostředků. Sledující převážně ze záznamu.

- Tomáš Voda doplnil report sledovanosti na jednotlivých platformách a sociálních sítích..
- Předseda VV dále požádal o zhodnocení všech zúčastněných, kteří nebyli zainteresováni do
projekce:

- Jakub Máša - přišel k vysílání pozdě. Sledoval ve skupině cca 10 lidí. Přenos i studio bylo v
pořádku. Možná by stálo za to více rozebrat sporné okamžiky - častější opakování. Z části je
to zřeme způsobeno rychlou hrou, z části produkce zápasu. Musí to být atraktivní pro diváky tzn. v budoucnu to chce české zápasy natáčet na více, než na jednu kameru.

- Aneta Lešanská - sledovala společně s týmem (cca 10 lidí). Začátek byl v pořádku, jen zvláštní,
že tam byl pořád komentátor přímo ve studiu. Zajímavý prvek v poločase byla Ilona Burgrová.
V případě live zápasů z českého prostředí určitě s komentářem a více kamerami.

- Přeseda VV dále uvedl, že je potřeba připravit:
- Technickou analýzu vysílání (report technické a personálního zajištění)
- Jednotné schéma podobné akce, abychom mohli dále diskutovat
- Obvolat a udržet zájem u všech ostatních.
- Výběr akcí na které se zaměříme. Možné schéma
- Finále ČKE
- První zápas sezóny (Mistři z předchozího ročníku)
- Reprezentační akce (otázka je vzdálených destinací)
- Žákovské akce (starší žáci)
- V případě, že nebude přímý přenos, tak reportáže, nebo magazíny

Další setkání VV: Pondělí 26.4.2021 ve 21:00 - na programu další body z dokumentu

-

Vstup do www světa – viz. dokument VV_pondělky
Školní korfbal
Sociální sítě - – viz. dokument VV_pondělky
Veteráni 40+
Festivaly
V4
Aktualizace termínové listiny

