
Zápis č. 1/2015 ze schůze VV ČBaS dne 28. 1. 2015 
 
Místo konání: Praha-Strahov 
Přítomni:  Mendrek, Škácha, Pavelka, Nováková,  Procházková, Douša, Osička, Drašnar, Jurka, Kolář, Kašpárek 
Hosté: Reichman, Provazník 
Omluveni: Skrčený, Dostál, Votava 
 
Program: 
 
1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního jednání VV 
2) Zprávy z jednotlivých komisí 
 a) KR 
 b) STK 
 c) EK  - návrh rozpočtu na rok 2015 
 d) MK 
 e) TMK – zajištění juniorské reprezentace, dílčí změny v systému TM, informace od pracovní skupiny –  
                   předseda TMK 
3) LR – členská základna 
4) Návrh změn v systému soutěží od Lukáše Kroce - diskuze 
5) ODM Plzeň – kritéria startu a aktuální informace o akci 
6) Zprávy z oblastí 
8) Různé 
 
 
 

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV 
 
 
Úkoly byly diskutovány v rámci jednotlivých komisí. 
 
 

2) Zprávy z jednotlivých komisí 
 

KR 
 
Školení rozhodčích – proběhlo při MČR U19 v Českém Krumlově. 
 

STK 
 
MČR Karviná – vzhledem ke stejnému počtu bodů u 3hráček, které měly být nasazené jako 8., došlo 
k losování – nasazena byla do dvouhry žen Koldová Veronika (Super Stars Most). 
 
Návrh na změnu v systému soutěží – Lukáš Kroc 
 
L. Kroc zaslal VV návrh na změny v systému soutěží – viz. příloha zápisu. VV děkuje za zaslané 
návrhy, ale bude se jimi více zabývat až po ukončení a vyhodnocení letošní sezóny, kdy se soutěže 
mládeže hrají jiným systémem než v letech minulých. Rozhodující bude stanovisko TMK a STK. 

 

MK  
 
Smlouvy - oblečení pro reprezentaci, MMČR 2015 – Smlouvy o spolupráci odešly ke 
připomínkování, budou podepsány nejpozději do poloviny března. 
 
Česká televize – M. Kašpárek informoval o plánovaných záznamech ČT Sport z akcí ČBaS v roce 
2015. Jednání o přenosech na rok 2016 proběhne začátkem léta. 
 



Badminton Revue – MK prezentovala stanovisko k formě pokračování spolupráce s tvůrci pořadu 
Badminton revue 
 
MK  připravuje českou lokalizaci vysílání týdeníku Badminton Unlimited Badminton 
world.tv  
 
 

EK  
 
Dotace 2014 
 
Všechny dotační peníze z roku 2014 byly řádně vyúčtovány. Konečná výsledovka ČBaS a ČBOS bude 
předložena po účetní uzávěrce. 
 
Návrh Rozpočtu 2015 – VV ukládá EK na základe předloženého rozpočtu, hospodařit tak, aby 
byl hospodářský výsledek za rok 2015 vyrovnaný. 

 

TMK 
 
TMK – informace od pracovní skupiny 
 
MEJ U19 – příprava juniorské reprezentace probíhá pod vedením D. Palijamy pravidelně dva 
dny v týdnu ve sportcentru Hamr Praha, dále pokračují 1x/měsíc společná soustředění 
v Nymburce. Cílem přípravy je MEJ U19 a Future Cup. 
 
MMJ Polsko, MMJ Ma ďarsko – juniorská reprezentace se zúčastnila MMJ V Polsku, 
výsledky bylo možné sledovat na webových stránkách svazu. Dalším přípravným turnajem 
bude MMJ v Maďarsku. 
 
Sudirman Cup, Čína – VV odsouhlasil příspěvek ve 20tis. /hráče jako podporu účasti na této 
akci. Cílem je získání bodů pro kvalifikaci na LOH 2016. 
 
Systém TM – M. Osička předložil návrh dílčích změn v systému přípravy talentované 
mládeže týkající se bodového hodnocení hráčů dle umístění na žebříčku. VV tyto změny 
schválil v poměru 10 pro, 1 zdržel. Změny budou zapracovány do Systému přípravy 
talentované mládeže a vyvěšeny na webu ČBaS. 
 
Předseda TMK 
 
J. Provazník představil opětovně VV svoji představu o fungování TMK, včetně zapojení zahraničního 
trenéra a seznamu spolupracovníků do této komise. VV následně kooptoval J. Provazníka jako 
předsedu TMK v poměru 10 pro, 1 zdržel. 
 
LEKTORSKÁ RADA  – kluby budou opětovně vyzvání k doplnění členské základny dle Stanov 
ČBaS  a Směrnice o členství. 
 
ODM Plzeň – 15.-18.6.2015 
 
Konečná nominace hráčů – VV ČBaS doporučuje dodržet krajskou příslušnost a postavení na žebříčku 
k 28.2.2015 (po GP A v Orlové)  



 
- propagace ODM bude probíhat průběžně na republikových šampionátech 
- ambasadorem ODM bude Petr Koukal 
- badmintonový turnaj proběhne dle již schválených propozic 
- všichni členové jsou srdečně zváni na tuto akci, v případě zájmu je třeba předem informovat 

Miladu Novákovou 
 
 

3) Zprávy z oblastí 
 
ZČ 
 
Milada Nováková informovala o plesu badmintonistů, který proběhl 17. Ledna. Další ročník by měl 
být zorganizován v Dobrušce. 
 
SM 
 
J. Pavelka navrhl legislativní radě aktualizovat a předložit ke znovu projednání Stanovy, které budou 
zahrnovat úpravu vedení svazu (zúžení VV) a jeho fungování. VV návrh byl přijat v poměru 6 pro, 4 
proti, 1 zdržel. 
 

4) Různé 
 
Účast zástupců svazu na republikových šampionátech: 
 
MČR dospělých Karviná , 31.1. – 2.2. – Hana Procházková 
MČR U19, Český Krumlov, 7.-8.2. – Radek Votava (Markéta Osičková) 
MČR U15, Pardubice 25.-26.4. – Vašek Drašnar (Hana Procházková) 
MČR U17, Hradec Králové, 9.-10.5. – Vašek Drašnar 
MČR U13,Orlová Lutyně, 2.-3.5. – Jiří Pavelka 
MČR družstev dorostu, Český Krumlov, 14.-15.3. – Martin Osička 
MČR družstev žáků, Hustopeče, 4.-5.4. – Vít Dostál 
Finále Extraligy Play Off, Praha Vinoř, 11-12.4. – Hana Procházková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání VV ČBaS bude dne 4.3. 2015 
 
 
 
Zapsala: H. Procházková 


