Zápis č. 4/2018 ze schůze VV ČBaS dne 4.12.2018
Místo konání: Praha-Strahov
Přítomni: Pavelka, Musilová, Osička, Rubáš, Knopp, Port, Loskotová, Drašnar, Krejčová
v.z., Votava v.z.
Hosté: Kolář, Florián, Reichman
Omluveni: Martinec, Dostál, Liebl
Program:
1)
2)
3)
4)

Kontrola zápisu z minulého zasedání VV ČBaS
Zprávy z jednotlivých komisí
Zprávy z jednotlivých oblastí
Různé

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV
Řešeno v rámci zpráv z jednotlivých komisí
2) Zprávy z jednotlivých komisí
a) KR
J. Kolář krátce informoval o zajištění rozhodčích pro již proběhnuvší Li Ning
Czech Open 2018 v Brně a MMJČR 2018 v Orlové, kdy byli zajištěni jak hlavní
tak lajnoví rozhodčí pro obě mistrovství.
Dále J. Kolář informoval o školení rozhodčích, které proběhlo při turnaji GPA
Holobradého v Praze- zúčastnilo se 14 rozhodčích.
J. Kolář vyzývá všechny rozhodčí k odevzdání Deníku- poslat na email
jan_kolar@centrum.cz do 31.12.2018.

b) STK
RS minibadminton 2019
STK zaznamenala jednu připomínku k tomuto Rozpisu, který vstoupí v platnost
dne 1.1.2019. Jde o to, že dle tohoto Rozpisu může STK v rámci termínových
kalendářů oblastí akceptovat a zveřejňovat v kategorii U11 a níže pouze turnaje,
které se hrají systémem dle tohoto RS.
1

P. Florián a P. Rubáš vysvětlili, že TMK ČBaS po celý rok 2018 prezentuje
minibadminton jako systematický krok do budoucna. Hráči kategorie U13 a U15
dnes nemají dovednosti, které by mohli dál rozvíjet- minibadminton má být
startem, jak tyto dovednosti rozvíjet. Na základě toho byl vydán i RS
minibadmintonu a historicky první MČR U11 v roce 2019 bude pořádáno taktéž
dle pravidel minibadmintonu.
S cílem podpořit minibadminton a přimět pořadatele, aby dělali turnaje dle
pravidel uvedených v RS minibadminton, budou na webu ČBaS v rámci
termínových kalendářů jednotlivých oblastí zveřejňovány pouze turnaje kategorie
U11 a nižších, které se hrají dle těchto pravidel. Zkušební období půl roku.
RS mládeže 2019
STK opět zaznamenala pouze jeden komentář a to od Pražského badmintonového
svazu.
Pražský badmintonový svaz navrhoval lépe rozepsat body pro jednotlivá umístění,
což bylo realizováno a vznikla nová tabulka bodování.
Dalším návrhem bylo, aby se ani u MČR jednotlivých kategorií neřešily postupy
z oblastí a aby postupovali na mistrovství pouze ti nejlepší- na základě diskuze Jan
Kolář rozešle na všechny oblasti email k připomínkování a návrhem, aby se
v kategoriích U13 a U15 řešil postup z oblastí ve dvouhrách stejným způsobem
jako v kategoriích U17 a U19.
Extraliga 2018-19
Na základě zkušeností po 1. kole extraligového ročníku 2018-19 rozeslal Jan Kolář
na jednotlivé týmy email, kde upozornil na povinnost domácího družstva zaslat
vždy výsledky do jedné hodiny po skončeném utkání včetně fotografií jak na email
stk (stk@czechbadminton.cz) tak redakci (redakce@czechbadminton.cz).
Do budoucna s novým webem se bude usilovat o to, aby pořádající družstva mohla
vkládat výsledky na web sama. Zároveň Jan Kolář vysvětlil, že do League
Planneru se vkládají výsledky až po kompletní kontrole ze strany STK.
L. Krejčová apelovala na lepší prezentaci extraligy na webových stránkáchpomohly by například krátké rozhovory s vedoucími jednotlivých týmů po
skončeném utkání atd.

c) TMK
Reprezentace
Nejvýznamnější výsledky:
Mistrovství Evropy juniorů: 5. místo v soutěži družstev a Tereza Švábíková ve
dvouhře juniorek
Youth Olympic Games: 3. místo Tereza Švábíková (v soutěži družstev)
Mistrovství světa juniorů: 20. místo v soutěži družstev (6. místo mezi evropskými
státy)
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Talent Team: výjezd na Nations to Nations (5. místo)

Organizace reprezentace:











nominace na kvalifikaci ME smíšených družstev + příprava V Nymburce
podpora reprezentace – rozděleno ca 1,8 mil. Kč na přímou podporu
(probíhá vyúčtování)
v září byl rozeslán plán reprezentačních akcí s výhledem do srpna 2019 (do
konce roku bude aktualizován)
proběhlo setkávání s reprezentanty a jejich trenéry a rodiči – Brno, Orlová,
Nymburk
sjednána spolupráce s reprezentačním trenérem juniorů U19 – Michal
Turoň
Rozjezd spolupráce s kondičním trenérem Václavem Kainem – testování +
vyhodnocení testování + osobní spolupráce s reprezentanty
aktualizace složení reprezentace k 1. 1. 2019 (reprezentační smlouvy na
rok) + příprava souboru pravidel reprezentace (požadavek plnění)
úprava systému podpory na roky 2019 + 2020 (dle sportovních cílů MŠMT
a TMK)
spolupráce se SportMind
probíhají další jednání o centrální přípravě reprezentace

Metodika a vzdělávání trenérů






kompletní zveřejnění projektu 10 zlatých pravidel (velmi pozitivní ohlas) +
další práce na rozvoji těchto pravidel
dokončen překlad CL2 – navazující distribuce
příprava trenérského webu
změny školení trenérů na rok 2019 – zaměření praxe + podstatné
dovednosti
Rozvojová komise: sjednání příjezdu tutora z Badminton Europe – červen
2019; vyškolení českých školitelů + další rozvoj

Organizace






Ohlasy na nový soutěžní řád minibadmintonu a soutěží mládeže – ve
spolupráci s STK vyhodnocení přijatých změn v roce 2019
ve spolupráci s SE/EK čerpání rozpočtu 2018 – cca 7,7 mil. Kč + příprava
prvního návrhu rozpočtu na rok 2019 (zároveň zpracována důvodová
zpráva, která popisuje hlavní úvahy - předložena členům VV a SR)
zveřejněny FAQ – často kladené dotazy
pravidelně publikovány informace o činnosti TMK (newslettery)
dne 26. 11. 2018 proběhlo setkání TMK (zápis bude rozeslán v rámci
listopadového newsletteru)

3

Vize a hlavní cíle na rok 2019 (a následující období)





olympijský cyklus (dokončení stávající cyklu a navazující cyklus 2020 –
2024)
o účast českého hráče na olympijských hrách
o úspěch v průběhu olympijského cyklu (medaile na ME, EH, MEJ
apod.)
- oba dílčí cíle velmi důležité pro podporu MŠMT, prestiž
organizovaný sportovní úsek
o spolupráce – vedení svazu/oblasti/kluby/trenéři/hráči
o stabilní vedení
kvalitní činnost
o hráčů – komplexní příprava + postupný rozvoj dovedností
o trenérů – zajištění kvalitní přípravy hráčům

Návrh aktualizace Systému péče o talentovanou mládež v badmintonu
P. Florián představil navrhované změny v Systému péče o talentovanou mládež ze
strany TMK. Hlavní myšlenkou je, že oblast by neměla být hodnocena pouze za
výsledky, ale např. i za to, že uspořádá školení trenérů, za práci trenérů atd.
Vzhledem k tomu že oblasti s navrhovanými změnami všeobecně nesouhlasily,
poprosil M. Osička všechny zástupce oblastí, aby P. Floriánovi do 15. ledna 2019
předložily návrhy na aktualizaci a změnu Systému.
Rozpočet TMK 2018 a návrh rozpočtu TMK 2019
SR a Dozorčí rada ČBaS ukládá TMK zveřejnit výši přímé podpory reprezentantů
za rok 2018.
Účastníkům jednání byl rozeslán návrh rozpočtu TMK 2019 spolu s důvodovou
zprávou – následná diskuze se zaměřila na detaily jednotlivých položek rozpočtu.
d) EK
Dotační programy MŠMT na rok 2019
H. Musilová informovala všechny přítomné o vypsaných programech MŠMT
Talent, Repre a Organizace sportu na rok 2019.
V souvislosti s programem Talent požádala všechny oblastní předsedy, aby
nejpozději do 15.12.2018 zaslali žádosti o pokračování projektů v rámci svých
oblastních talentových center s uvedením seznamu zařazených sportovců a trenérů
pro rok 2019. Dle platného Systému péče o talentovanou mládež v badmintonu
toto oblasti musí zajistit každý sudý rok.
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Program VSA 2019
H. Musilová a M. Osička se s podrobnějším vysvětlením zaslavili u programu
Významné Akce 2019. Žádost do tohoto programu již musela být podána k 15.
říjnu 2018. Dle nově stanovených podmínek ze strany MŠMT, kdy žadatelem
musel být přímo organizátor akce a nešlo již tedy žádat za případného organizátora
zprostředkovaně, byla tato záležitost diskutována M. Osičkou s pořadatelem
posledního MMČR Stavos Brno.
Výsledkem jednání bylo, že v rámci dotačního programu zažádal přímo ČBaS
s tím, že pořadatelem bude ČBaS a bude se pořádat v Praze jako turnaj kategorie
International Series.
H. Musilová rozeslala předem na všechny zúčastněné předběžný rozpočet akce
s plánovanými příjmy a výdaji. Informovala všechny členy VV a SR, že akce by
mohla skončit i 595 tisíc Kč v mínusu- vše bude záležet na přidělených dotacích
z MŠMT, Magistrátu Praha a MČ Praha Štěrboholy.
M. Osička vyzval všechny zúčastněné, aby se vyjádřili, zda mají pokračovat
přípravné práce směrem k uspořádání MMČR 2019 s nastíněným rizikem i s tím,
že pokud by došlo ke zrušení turnaje v dubnu 2019, znamenalo by to pro svaz
ztrátu cca 65.000 Kč (jako sanction fee vůči BWF) + případná penále u již
nasmlouvaných dodavatelů.
VV a SR ČBaS ukládá v současné chvíli předsedovi a sekretariátu pokračování
v přípravných pracích směrem k uspořádání MMČR 2019 s tím, že budou
průběžně informováni o stavu potvrzených příjmů.
Návrh rozpočtu ČBaS na rok 2019
H. Musilová poděkovala všem předsedům komisí za zaslání návrhů rozpočtů 2019
a poprosila přítomné o komentáře k předloženému celkovému návrhu rozpočtu
ČBaS na rok 2019.
Po diskuzi a vyjasnění některých položek v rámci rozpočtu TMK proběhlo
hlasování o návrhu rozpočtu takto: Pro 7, proti 1, zdrželi se 2. Návrh rozpočtu
ČBaS byl členy VV a SR schválen.
e) MK
T. Knopp se vrátil ke svému úkolu z minulého jednání VV a to ke Koncepci na
propagaci a rozvoj badmintonu směrem k oblastem.
V současné chvíli řeší T. Knopp 3 hlavní témata- extraligu (kdy kontaktuje
všechny zúčastněné týmy a sbírá podněty pro zlepšení soutěže), badminton do škol
(AŠSK, školní badminton a spolupráce v oblastech) a hobby badminton (zapojení
hobby badmintonistů pod svazové aktivity.),
Dalším tématem, kterým se chce T. Knopp zabývat, bude získávání krajských a
oblastních dotací v rámci jednotlivých oblastí/krajů.
V souvislosti se soutěžemi AŠSK vyzval jednotlivé oblasti ke spolupráci ve věci
uspořádání oblastních postupových soutěží základních a středních škol, kdy se
postupuje na republiková finále. Finále základních škol bude uspořádáno v dubnu
2019 v Plzni a finále středních škol v dubnu 2019 v Mostě.
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f) Sekretariát
H. Musilová informovala o nově zřízeném Rejstříku sportovních organizací, sportovců
a sportovních zařízení MŠMT. Je zákonnou povinností každého spolku vyplnit údaje o
své organizaci, údaje o členské základně a ve třetí fázi i údaje o sportovních
zařízeních.
K dnešnímu dni ČBaS nahrálo do systému všechny sdružené subjekty v rámci ČBaS a
probíhá sběr dat pro nahrání členské základny.
H. Musilová připomněla termín pro zaslání členských základen za jednotlivé oblasti a
kluby/oddíly do 17.12.2018 na email registrace@czechbaminton.cz.

3) Zprávy z jednotlivých oblastí
ZČ
T. Knopp informoval o přípravách na blížící se MČR dospělých 2019, které se
uskuteční v Plzni. Jako jednu z novinek prozradil, že bude možné sázet na výhru
v jednotlivých zápasech. Zároveň pozval všechny členy VV a SR k účasti na tomto
mistrovství a zvláště pak na společenském večeru.
SČ
Jan Port přednesl opětovný námět na zastropování startovného u jednotlivých soutěží.
Na základě tohoto podnětu proběhla diskuze, ale o návrhu nebylo hlasováno.
4) Různé
M. Osička připomněl, že do 15.12.2018 běží termín pro přihlášky do VŘ na nový web
ČBaS.
Na webových stránkách ČBaS uveřejněny výzvy pro pořadatele MČR v juniorských
kategoriích pro rok 2019. Přihlášky taktéž do 15.12.2018.

Dne 4.12.2018
Zapsala: Hana Musilová
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