
1 

 

Zápis č. 1/2018 ze schůze VV a Správní rady ČBaS dne 20. 2. 2018 

 

 
Místo konání: Praha-Strahov 

Přítomni: Florián, Procházková, Pavelka, Musilová, Osička, Martinec, Dostál, Drašnar, Janoštíková, 

Knopp, Loskotová, Kračmar, Mikulka 

Hosté: Kolář, Reichmann 

Omluveni: Radek Liebel (zastoupen p. Janoštíkovou), Jan Port (zastoupen p. Kračmarem) 

 

 

Program: 

 

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání VV ČBaS 

2) Zprávy z jednotlivých komisí 

3) Různé  

 

 

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV 
 

- úkoly byly diskutovány v rámci jednotlivých komisí 

 

 

2) Zprávy z jednotlivých komisí 
 

a) KR, STK 

 

Výzva k podání přihlášek na MČR mládeže 2018- J. Kolář informoval o 

pořadatelích všech MČR mládeže, vyjma MČR družstev U15 -  nepřihlásil se žádný 

zájemce. Výzva tedy trvá a to do 28. 2. 2018. 

 

Návrh na změnu soutěží mládeže- TMK předloží STK konečný návrh a to 

nejpozději do konce března 2018 tak, aby po jeho případném schválení VV ČBaS 

mohly být změny zapracovány do rozpisu soutěží mládeže pro rok 2019.  

 

Extraliga družstev – návrh na případné změny v systému soutěže nebyly od TMK 

zaslány, soutěž se i v příští sezóně bude hrát stejným systémem jako doposud. 

Legislativní rada však pošle VV ČBaS konečné stanovisko týkající se statutu 

„cizinec“.  

 

P. Martinec – apeluje na svolání schůzky se všemi STK tak, aby byly vyjasněny 

všechny změny v Rozpisech soutěžích, případně v dalších pravidlech, ke kterým za 

poslední dobu došlo. J. Kolář - snaha o svolání společné schůzky byla, avšak 

většinové nedošlo ke shodě na termínu. Všichni zástupci STK však budou znovu 

obeslání s návrhem případného termínu.  

 

   

b) MK 

 

MEJ U17, MČR Praha 2018 – snaha o  propagaci na soc. sítích  - dosah až 250tis. 

uživatelů,  vstupy o akci na Radiožurnálu, přenosy na Youtube (na stránkách BE), FB 

téměř 500.000 shlédnutí– 23 přímých přenosů MČR ,   spolupráce a přenos streamů na 

TN.cz  
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MMČR Karviná 2018, Finále Play off  2018 – spolupráce na mediálním pokrytí 

akce 

Rozcestník českého sportu – probíhají jednání o zařazení badmintonu na tyto 

stránky. 

MMČR Brno 2018 – opětovný zájem firmy Lagarder, v současné chvíli probíhají 

jednání.   

P. Martinec – MČR 2018 velmi kvalitně zorganizováno, avšak u MEJ bylo málo 

prostoru (diváci a hráči na jedné tribuně), rozlité pití do bagu hráčů, drahé ubytování. 

J. Mikulka – ubytování ve 4* hotelu Don Giovanni stálo 59,-Eur/dvoulůžkový pokoj 

což je na Prahu velmi dobré.  

P. Martinec – dotaz na případného gen. partnera. J. Mikulka – gen. partner ČBaS se 

stále nedaří najít, je potřeba mít produkty, které partnerovi můžeme nabídnout.   

M. Osička – analýza webových stránek – VŘ je připraveno k vyvěšení – dotaz M. 

Osičky na členy VV a SR ČBaS– souhlasíte s vypsáním VŘ na výrobu webových 

stránek dle analýzy firmy p. Popelky. Hlasování – pro 8 , 3 proti, 1 zdržel. VŘ tedy 

bude vyvěšeno na webových stránkách ČBaS s termínem dodání nabídek do 30. 4. 

2018.   

MSJ 2019 – M. Osička informoval o dostoupení s pořadatelství MSJ 2019 – důvodem 

je odstoupení z pozice předsedy ČBaS k červnu 2018 a tedy nezatížení případného 

nového VV ČBaS touto akcí 

 

c) TMK 

 

Výsledky  

Talent Team 

„První reprezentační akce“ – pro naše nejmenší první (U13) reprezentační výjezd na 

lednový turnaj Nation to Nation do Maďarska, 3. místo v soutěži družstev  

Mistrovství Evropy družstev  

- skvělé 5. místo mužského týmu (historicky nejlepší výsledek): Bitman, Louda, Ludík, 

Král, Mendrek 

- dělené 13. místo ženského týmu: Bášová, Fuchsová, Milová, Pavelková, Švábíková, 

Tomalová  

- TMK oslovila po skončení turnaje všechny účastníky k vyhodnocení akce – následně 

vyhodnotí a přijme opatření pro další akce 

Mistrovství Evropy U15 

- skupina 4 hráčů (Rzeplinski, Šulc, Kohoutová, Metzová) vedená trenérem Tomášem 

Krajčou  
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- postup Markéty Kohoutové do osmifinále dvouhry dívek, jinak bez výraznějšího výsledku 

- vyhodnocení výrazných rozdílů českého a evropského badmintonu – evropští hráči mají 

již v tomto věku zafixované správné návyky (split-step, první krok, příprava rakety na 

údery, pestrá škála úderů, základní taktické prvky, kontrola hry atd.), mají dobré základy k 

rozvíjení 

Nejlepší individuální výsledky 

- 3. místo Terezy Švábíkové na Polish Junior ve čtyřhře s Maďarkou Vivien Sandorhazi 

- 2. místo páru Tomáš Švejda – Kateřina Zuzáková  a 3. místo Kateřiny Zuzákové na 

Hungarian Junior 

 

Nejvýznamnější události z činnosti komise 

Pravidelné informace jsou podrobně podávány členské základně ČBaS prostřednictvím 

newsletterů TMK (připravováno už páté číslo za tři měsíce), proto jen stručně:  

- Organizační činnost TMK:  

o setkání členů TMK – vyhodnocení činnosti v roce 2017 (v návaznosti na koncepci 

TMK), změna organizace na rok 2018 

o zajištění přípravy kempů v lednu/únoru/březnu (dohromady devět kempů; v roce 

2018 s postupným navázáním na práci hráčů v klubech, systematičnost a 

plánování přípravy), 

o naplánování přípravy kempů/reprezentačních turnajů až do září, 

o připraveny a podepsány reprezentační smlouvy se 45 hráči (výběry U17, U19, 

dospělí),  

o výběr složení reprezentačních výběrů a určení vedení jednotlivých výběrů + 

asistentů 

o podepsány smlouvy se členy TMK a realizačním týmem TMK (trenéři, masér, 

fyzioterapeutka)  

- v rámci úpravy postaršení vydán metodický pokyn ke vhodnému vedení juniorských hráčů 

(sportovní příprava a volba turnajů) 

-  velmi pečlivá a podrobná příprava rozpočtu na rok 2018 (ve shodné výši jako na rok 

2017), 

- velmi dobře hodnocené dva semináře v minibadmintonu s Jakobem Toftem připravené 

rozvojovou komisí 

- podpora pořadatelů v Minibadmintonu v období leden – květen 2018 

- lednové a únorové kempy v Nymburce (TT/U17/U19/dospělí) – celkem sedm kempů, 

znovu účast dánského trenéra Steffena Rasmussena 
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- posun v trenérské práci: pravidelné nahrávání a rozbor utkání juniorských reprezentantů 

(dle zpětné vazby od hráčů hodnoceno velmi přínosné) 

- XPS – postupně zaváděn tréninkový software (zpočátku pro reprezentanty, následně pro 

kluby, hráče Talent Teamu a další zájemce); do softwaru XPS je nahráno více než 100 

metodických videí badmintonu a další metodický/sportovně vzdělávací materiál, je možné 

využít videa/vzorová cvičení pro sestavení kondiční přípravy; systému bude nadále 

rozvíjen v roce 2018   

- Informovanost reprezentantů o národním centru (příprava zajištění, záleží na novém 

vedení ČBaS/TMK, zda centrum bude realizováno a případně pro jakou skupinu hráčů) 

- navázání spolupráce s kondičním trenérem Martinem Košťálem a podepsání smlouvy 

- sestavení a prezentace testovací baterie 

- funkční testování dospělých a juniorských reprezentantů (dospělí a junioři) a testování 

základních pohybových dovedností v Nymburce a zefektivnění jejich přípravy 

(sporttesterer, XPS) 

- ve spolupráci s Martinem Košťálem probíhá vyhodnocení kondiční připravenosti hráčů – 

následně budou reprezentantům/hráčům doporučeny postupy ke zlepšení výkonnosti 

- odborná činnost: příprava grafických podkladů pro 10 zlatých pravidel, příprava videí 

s fyzioterapeutkou a mentální koučkou  

- je třeba zdůraznit, že veškerá činnost TMK plně zohledňuje stávající situaci ve vedení 

ČBaS (oznámení ukončení činnosti předsedy Ing. Martina Osičky, volba nového předsedy 

ČBaS  

a nové obsazení všech komisí, včetně TMK) – příklad: jsou rozvrženy a budou připraveny 

letní kempy, záleží na novém vedení, zda je bude realizovat  

L. Janoštíková  - požadavek na lepší informovanost o termínech soustředění a kdo je 

nominován, často přijde nominace na poslední chvíli     

 

d) EK 

 

Kontrola účelového čerpání dotačních programů MŠMT za rok 2016- kontrola 

programu V, II a I – ze strany MŠMT bez nálezu. 

 

Čerpání Rozpočtu 2017 – H. Musilová informovala o výsledku roku 2017. Účetně 

není ještě rok 2017 zcela uzavřen, proto jsou čísla zatím jen orientační. V roce 2017 

„proteklo“ svazem cca 18.300.000,-Kč, výsledek je zkreslen přijatými dary z ČOV, 

které mají tříletou možnost čerpání a které již v dalších letech nebudou. Kromě 

každoročních (pravidelných) dotací z programů I, II a V se svazu podařilo získat 

dotace na významné akce a to ve výši cca 2.738.000,-Kč (MMČR Brno a MEJ U17), 

v programu V se podařilo získat o cca 1.200.000,-Kč více než v roce loňském. 

Hospodaření ČBaS v roce 2017 skončilo ziskem cca 328.000,-Kč (při nezapočtení 

přijatých darů z ČOV). Závěrečná účetní uzávěrka bude předložena ke schválení VH 

ČBaS. 
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Rozpočet na rok 2018 - návrh 

H. Musilová poslala s předstihem na všechny členy VV a SR návrh rozpočtu na rok 

2018 s tím, že zatím nemáme potvrzeny žádné dotační příjmy. Byly podány žádosti v 

rámci Programu I, II a významné akce (MMČR Brno, MMČR Karviná a MMJ ČR). 

Dotace na Program V byla vypsána v polovině února 2018 s termínem podání žádosti 

do 16. 3. 2018. 

 

P. Martinec – dotaz, zda by mohla být vyplacena záloha na chod oblastních 

organizací. Záloha bude vyplacena až po potvrzení dotace a zaslání Rozhodnutí k 

Programu V. 

 

P. Martinec- návrh, aby 3. stupeň systému TM byl rozšířen na TOP 20 oddílů- 

Hlasování 8 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. Návrh byl přijat. 

 

P. Martinec – návrh, aby byla částka 1.500.000,- Kč z programu Talentované 

mládeže rozdělena rovnoměrně na oblasti a ty by si následně rozdělovaly peníze 

v oblasti a do oddílů. Tento návrh není možný realizovat, vzhledem k schválenému 

Systému péče o talentovanou mládež, na základě kterého byla podána i žádost o 

Dotaci na letošní rok.  

 

P. Martinec – návrh, aby i dalším dvěma hlavním rozhodčích při utkáních Extraligy 

byl vyplacen příspěvek ve výši 300,-Kč a dále aby byl navýšen počet tub na utkání ze 

4 na 6. J. Kolář spočítá celkové navýšení rozpočtu při akceptaci těchto změn od nové 

sezóny a pošle na EK. 

 

J. Pavelka – mzdy v rozpočtu TMK se mu zdají přehnané. Členové SR byli vyzváni, 

aby dotazy týkající se Rozpočtu TMK na rok 2018 zasílali na J. Rubáše. 

 

Po navržených úpravách rozpočtu ČBaS 2018 v sekci STK a KR a dále po případných 

úpravách v sekci TMK bude návrh rozpočtu rozeslán na členy VV a SR znovu 

emailem a členové budou vyzváni k hlasování o rozpočtu 2018 per rollam. 

 

 

3) Různé 

 
JM – V. Dostál informoval o přípravách MMČR 2018 s tím, že bez případné dotace 

ze strany MŠMT bude velký problém akci uspořádat 

 

Martin Osička informoval všechny členy VV a SR o svém rozhodnutí vzdát se postu 

předsedy ČBaS. Dle Stanov ČBaS zůstává předseda ČBaS ve funkci, a to až do řádné 

volby nového předsedy.  Vzhledem k tomu, že nedošlo ze strany alespoň tří oblastních 

svazů nebo dozorčí rady k návrhu svolání mimořádné valné hromady, stanovil Martin 

Osička plánovanou valnou hromadu ČBaS dne 16. 6. 2018 jako volební. 

 

Nutná revize badmintonových kurtů a jejich uložení, případně přesun kurtů 

s nejmenším opotřebením na místa, kde se hraje extraliga. 

 

 

 

Zapsala Hana Procházková, 20. 2. 2018 

 

 


