Zápis č. 6/2008 ze schůze VV ČBaS dne 4.12.2008

Místo konání: Praha - Strahov
Přítomni: Musil, Škácha, Plánička, Nováková, Kotyza, Vorel, Scheiner, Pavelka, Jurka, Frýda, Dostál, Tomek,
Procházková
Omluveni: Kolář
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení
Kontrola úkolů
Zprávy z jednotlivých komisí
Zprávy z jednotlivých oblastí
Různé
Závěr

1) Zahájení
• Předseda Ing. Zdeněk Musil všechny přítomné přivítal na posledním VV roku 2008 a omluvil se za změnu
termínu vzhledem k neodkladným pracovním povinnostem.

2) Kontrola úkolů
•

ČOV - dotace od ČOV byly řádně vyúčtovány.

3) Zprávy z jednotlivých komisí
STK
Předseda STK J. Scheiner informoval o předloženém návrhu Petra Martince na změny systému I. ligy pro příští
sezónu. Návrh byl přeposlán všem prvoligovým klubům k vyjádření, ale odpověď přišla zatím jen od oddílu TJ
Sokol Meteor Radotín a to v negativním smyslu. Případná změna v systému tedy bude projednávána
až na dalším jednání VV, po obdržení vyjádření ostatních oddílů, jejichž zaslání STK současně urguje.
Dále informoval o jednání Stř.Č VV s tím, že se p. Martinec dotazoval, proč ve VV není ještě další člen za
středočeskou oblast, neboť oblast tímto přichází o jeden hlas. Odpověď VV - středočeská oblast nepřichází o
žádný hlas, p. Scheiner má hlasy dva, a to jako zástupce středočeské oblasti a jako předseda STK.
Dotaz L. Vorla - jak je možné, že některé kluby hrají prvoligová utkání v nevyhovujících halách (viz. utkání s
Benátkami – nejsou koberce, kluzká podlaha, pouze 1x umpire).
Odpověď p. Scheinera:
- při nevyhovujících halách o výjimkách rozhoduje STK a hala v Benátkách má udělenou výjimku pro hraní
prvoligových utkání. Před každou sezónou probíhá schůze prvoligových oddílů, na které se konzultují hrací
podmínky, ve kterých musí prvoligová utkání probíhat.
- podmínka o hraní prvoligových utkání na badmintonových kobercích byla již dříve vyřazena ze závazných
podmínek.
Při změně hracího systému zůstala zakotvena podmínka koberců pouze pro play off. Pro další sezóny bude tato
podmínka opět do pravidel zahrnuta i pro základní část soutěže.

KR
Ing. Škácha informoval o nových uniformách od EBU, které bude KR objednávat s tím, že každý rozhodčí
dostane jedno triko zaplacené od ČBaS (v rámci rozpočtu KR na rok 2009 - cca 40,- euro na jednoho
rozhodčího) a zbytek si rozhodčí zainvestují sami
Zodpovědný: sekretariát, KR
Rozhodčí 3.třídy – Ing .Škácha informoval, že rozhodčí 3.třídy mohou u svých oblastí zažádat o výjimku, aby
mohli rozhodovat oblastní či krajské turnaje. KR však musí být o této udělené výjimce informována s tím, že
dotyčný musí v nejbližší možné době absolvovat školení rozhodčích.
Ing Škácha dále zdůraznil, aby STK jednotlivých oblastí řádně kontrolovala, zda jednotlivé oblastní turnaje
byly řízeny kvalifikovanými rozhodčími – VV však tuto problematiku řešil již na minulé schůzi VV a shodl se
na tom, že jednotlivé oblasti si toto pravidlo o tom, který rozhodčí smí rozhodovat daný turnaj mohou dát do
svých rozpisu soutěží. Není to tedy povinnost, ale pouze doporučení.

TMK
JUNIORSKÁ REPREZENTACE
L. Vorel informoval o výsledcích našich juniorů na mezinárodním poli - jakých turnajů se zúčastnili a s jakými
výsledky si všichni můžete přečíst na webových stránkách ČBaS.
MSJ, Indie 24.10. – 2.11.2008
L. Vorel informoval o MSJ, které proběhlo v Indii pod vedením Pavla Maňáska. Družstvo juniorů se umístilo na
21.místě.
Výsledky jednotlivců:
dvouhry: Marek Teller
Milan Ludík
Šárka Křížková
Petra Hofmanová

33.-64.
17.-32.
65.-128.
33.-64.

čtyřhry: Teller – Ludík
Křížková – Hofmanová
Teller – Hofmanová
Ludík – Křížková

33.-64.
9.-16.
17.-32.
33.-64.

Soustředění juniorské reprezentace Nymburk 30.11.-2.12.2008
L. Vorel informoval o soustředění v Nymburce, které proběhlo ve dnech 30.11. – 2.12.2008. Soustředění bylo
zaměřeno hlavně na párové disciplíny.

DOSPĚLÁ REPREZENTACE
L. Vorel informoval o zdravotním stavu Jana Fröhlicha – na mezinárodní soutěže by se měl vrátit začátkem
příštího roku.
„Speciální projekt ČOV“ – projekt „Kristýna Ludíková LOH 2012 Londýn“ byl vypracován a včas zaslán
k posouzení na ČOV. Výsledky o tomto projektu by měly být známy počátkem roku 2009.

Schůze TMK Humpolec
Dne 22.10 proběhla schůze TMK v Humpolci – zápis ze schůze TMK můžete nalézt na webových stránkách
ČBaS.
Projekt Badmintonová Akademie
L. Vorel informoval o předloženém projektu „badmintonová akademie“ od Lukáše Kroce s tím, že p. Kroc žádá
o podporu ČBaS. V projektu však není specifikováno jakou podporu je žádáno. Předseda TMK povede v rámci
komise další jednání s cílem vyjasnit si představy obou stran. VV vyslovil názor, že p. Kroc jakožto předseda

komise mládeže a rozvoje badmintonu by měl spíše předložit obecný projekt, ze kterého by mohly vycházet
všechny oblasti a ne projekt na svůj oddíl.
Ing. Milada Nováková informovala, že již TMK před nějakým časem předložila takovýto „obecný návrh“
(obecný směr) , který by mohl pomoci jednotlivým oddílům k rozvoji mládežnickému badmintonu. TMK tento
materiál postoupí všem oblastem.
Zodpovědný: předseda TMK
SCM
Úkol vyhodnocení SCM a vyvěšení schváleného seznamu zařazených hráčů do SCM pro nadcházející rok stále
trvá.
Zodpovědný: Ladislav Vorel

EK
Rozpočet 2008
K. Plánička informoval o dopisu od ČSTV – financování roku 2008 ze Sazky bylo zastaveno. Na základě této
informace požádal předseda EK o přehodnocení zbývajících nákladů na rok 2008 a vytvoření tzv. „úsporného
plánu“ – poděkoval všem komisím za spolupráci. „Úsporný plán“ bude dodržen v případě dofinancování roku
2006 (cca 243 000,-Kč. Do dnešního data však žádné peníze za rok 2006 nepřišly.
Dále Ing. Plánička informoval o stavu čerpání rozpočtu ČBaS i ČBOS k 31.11.2008.
Rozpočet 2009
Ing. Plánička předložil VV informaci o návrh rozpočtu jednotlivých komisí na rok 2009. Výsledkem je
předpokládaný schodek Kč 233 tis. VV dal rozpočet k dopracování s tím, že je třeba předložit návrh rozpočtu
2009 (na lednové zasedání VV) jako vyrovnaný.
Zodpovědný: Ing. Plánička
Ing. Musil informoval o poradě předsedů, která proběhla dne 26.11. s tím, že příjmy od Sazky v roce 2009 jsou
velmi nejasné a tedy opětovně žádal všechny členy VV, aby se zkusili zamyslet nad tím, kde případné finance
sehnat.
Dotace Talentovaná mládež
K. Plánička připomněl, že do 30.12.2008 musí oblasti poslat vyúčtování dotací na Talentovanou mládež.
Zajistí: oblasti
Žádost o příspěvek na MČR 2009 v Liberci
Ing. Plánička informoval VV o žádosti Ing. Zdeňka Kračmara o příspěvek 20 000,-Kč na slavností večer při
MČR 2009 v Liberci. (vyhlašování vítězů jednotlivých kategorií + uvedení do Síně slávy)
Žádost o 20 000,-Kč – zamítnuto.
Návrh EK na příspěvek 10 000,-Kč – 5 hlasů pro a 7 hlasů proti. Žádost byla zamítnuta.

MK
Internetová televize
Ing. Musil informoval o nabídce na internetovou televizi -tedy o přímých přenosech na internetu. Je však
potřeba zjistit cenu tohoto přenosu, kvalita přenosu a jakým způsobem by spolupráce měla probíhat – zda by
musela být podepsána smlouva se svazem či s jednotlivými oddíly (pokud by tedy oddíly projevily zájem o tuto
prezentaci).
Zodpovědný: MK

4) OBLASTI
JM – Ladislav Vorel informoval o MČR veteránů, které proběhlo ve dnech 22.-23.11 v Brně Jehnicích.
Komentář a fota můžete nalézt na webových stránkách.
SM – J. Pavelka informoval o oslavě 50.výročí badmintonu, které proběhlo v Orlové při MMJ ČR.
Praha – J. Jurka informoval o oslavě 50.výročí badmintonu, které proběhlo v hale oddílu TJ Spoje Praha.
STŘČ – p. Scheiner informoval o „vyhlášení sportovců Středočeského kraje“ – mezi deseti nejlepšími sportovci
bylo trojnásobné zastoupení badmintonu a to za jednotlivce Koukal Petr, Fröhlich Jan a jako tým oddíl TJ
Benátky nad Jizerou – gratulujeme.
JČ – K. Kotyza informoval o oslavě 50.výročí badmintonu, které proběhlo dne 29.11. za účasti cca 90 hostů
ZČ – Ing. Milada Nováková informovala o spuštění webových stránek západočeského kraje

5) RŮZNÉ
P. Scheiner informoval o „vyhlášení sportovců Středočeského kraje“ – mezi deseti nejlepšími sportovci bylo
trojnásobné zastoupení badmintonu a to za jednotlivce Koukal Petr, Fröhlich Jan a jako tým oddíl BK 1973
DELTACAR Benátky nad Jizerou – gratulujeme.
Členi ČBaS – předseda STK informoval o vystoupení hráčů Kristýny Ludíkové, Petra Ludíka a Milana Ludíka
z oddílu TJ Sokol Brno Jehnice. VV schválil jejich přijetí jako člena ČBaS. Rodina Ludíkova bude o této
informaci informována.
Zodpovědný: sekretariát
Almanach – Ing. Zdeněk Musil informoval VV, že dokončil svoji práci na Almanachu s tím, že teď by mělo
dojít ke kontrole dalších osob co se týče historické posloupnosti, výsledků,…O tuto spolupráci požádal p. Aloise
Paťka, který souhlasil.
Ing. Milada Nováková informovala o velmi malém zájmu oddílů prezentovat se v Almanachu, a to především
oddílů, kteří u nás jsou historicky nejdéle.
Ing. Musil – pokud nebudou prezentováni v Almanachu oddíly historicky nejstarší nevidí smysl
v prezentaci oddílů v Almanachu.
p.Jurka – zachoval bych prezentaci oddílů, kteří mají zájem
Ing. Musil – návrh o prezentaci partnerů oddílů s cílem získat finance pro vydání Almanachu
Česko-Slovenský turnaj čtyřher
Ing. Musil informoval a stavu přihlášek na česko-slovenský turnaj čtyřher s tím, že požádal všechny členy VV,
aby ještě zkusili obvolat potencionální zájemce, že se ještě mohou přihlásit. Všichni nemusejí mít přístup na
internet, a proto je potřeba je osobně kontaktovat.
Síň Slávy 2009
Ing. Zdeněk Musil požádal všechny členy VV, aby se zamysleli nad tím, kdo by měl být uveden do síně Slávy
při MČR 2009 v Liberci.
Zodpovědný: všichni členi VV

Termín příštího jednání VV ČBaS: .22.1.2009
Zapsala: Procházková, 15.12.2008

