Zápis č. 3/2019 ze schůze VV a SR ČBaS dne 10.12.2019
Místo konání: Praha-Strahov
Přítomni: Pavelka, Musilová, Osička, Rubáš, Knopp, Krejčí v.z., Loskotová, Drašnar,
Martinec, Votava v.z., Dostál
Hosté: Florián, Reichman
Omluveni: Liebl, Kolář, Port
Program:
1)
2)
3)
4)

Kontrola zápisu z minulého zasedání VV a SR 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) TMK
P. Florián krátce shrnul nejdůležitější zprávy z komise za období od minulého
jednání VV a SR ČBaS.

Nejvýznamnější výsledky
-

OH kvalifikace – 2/3
o Milan Ludík 13240 bodů; 3. pod čarou + 4-5 hráčů v těsném závěsu za ním,
někteří nemají odehraných 10 turnajů… (39. hráč 14340 b.), tj. poslední
kvalifikovaný a zmiňovaná osmička vč. Ludíka je od sebe navzájem v rozmezí
necelých 2000 bodů)
o Adam Mendrek 10400 b.
o Kateřina Tomalová 6. pod čarou (12070 b.)
o Tereza Švábíková 7. pod čarou (11310 b.), poslední postupující nyní 16290 b.
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o V uvedených číslech nicméně nejsou uvedena místa, jež rozdělí tripartita, což
znamená, že jsou naši 6. pod čarou, resp. 9. a 10.
o Některé svazy nepošlou hráče, pokud nebudou dost vysoko, ale na to nelze
spoléhat.
Nejvýznamnější události z činnosti komise – sportovní úsek
-

2. – 4. 12. reprezentační sraz dospělých (6+6+2+1) před blížícím se ME; oba týmy
jsou přihlášeny; vedením týmů pověření P. Báša a P. Koukal ml.

-

Sledovací turnaje reprezentace U19 v Orlové (přítomen hl. trenér U19 Michal Turoň)

-

2 kempy TT (užší výběr směrem k ME U15) v říjnu a v listopadu; na listopadový
kemp navázala účast na Nation to Nation U15 v Maďarsku (3. místo družstva)

-

Termín zveřejnění nominace na ME U15 je 16. 12. 2019

-

6. – 10. 11. 2019 – školení Coach Level 1 (za podpory Olympijské solidarity, pod
vedením finského lektora Antti Rajasärkkäho).

-

29. 11. 2019 – trenérský Workshop se Steffenem Rasmussenem (mimořádný zájem);
výstupy budou prezentovány na webu Badcoach.cz

-

3. 12. proběhlo kontrolní setkání reprezentantů v Nymburce; kondiční trenér připraví
obecné hodnocení;

-

U spolupráce s kondičním trenérem chystáme úpravy; shoda panuje na tom, že
testování má své opodstatnění a je smysluplné; nutné zlepšit efektivitu systému a
provázanosti požadavků na kondiční připravenost reprezentantů a jejich plnění

-

Finišuje příprava programu U19 na příští rok až do ME (předpokládané zveřejnění do
konce týdne)

-

V jednání je složení realizačního týmu reprezentace U17 vč. připravovaného programu

-

Program dospělých a TT je až do ME v únoru daný

Nejvýznamnější události z činnosti komise - organizační
-

Realizační tým TMK doplněn o paní Petru Moravcovou (přebírá většinu
administrativních úkolů po T. Mendrekovi; důležitou spojnicí mezi TMK a
sekretariátem)
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-

na přímé (finanční) podpoře si reprezentanti letos přijdou na souhrnnou částku ve výši
přesahující 2,2 mil. Kč, premiérově jsme také podpořili trenéry vybraných hráčů (cca
400 tis. Kč)

-

setkání skupiny mladých trenérů (projekt Rosteme společně) – oslovena skupina
zhruba 25-30 trenérů do 35 let; „Celá tato myšlenka má za cíl rozvíjet komunikaci
začínajících trenérů a pomoci jejich profesnímu růstu. Současně je (nás) naučit spolu
efektivně komunikovat a předávat si zkušenosti. V neposlední řadě vytvořit bezpečné
zázemí a tým, kam se trenéři mohou obrátit.“

b) EK
Návrh rozpočtu ČBaS 2020
H. Musilová předem rozeslala na členy VV a SR ČBaS návrh rozpočtu ČBaS
2020.
Postupně byly komentovány návrhy rozpočtů jednotlivých komisí.

TMK
-

SR ČBaS navrhla zahrnout MSJ 2020 do plánovaných reprezentačních akcí 2020 i přes
nepříjemnou termínovou kolizi s MEJ 2020. V kompetenci TMK je jaký tým bude
vyslán- náklady akce zahrnout do Rozpočtu 2020.

-

SR ČBaS uvedla, že náklady na Talent tým v rámci rozpočtu TMK 2020 jsou
v neadekvátní výši vůči ostatním položkám. SR ČBaS navrhuje snížit celkové náklady
na Talent tým v roce 2020 o 20-30% a příslušnou částkou podpořit rozvoj členské
základny, minibadminton a nábory.

KR
-

SR ČBaS byla vznesena prosba na předsedu KR J. Koláře o zmapování situace ve věci
možnosti zajištění hlavních rozhodčích pro všechna MČR mládeže.

-

Dále prosba, zda by součástí školení rozhodčích mohlo být i školení práce
s tournamentsoftwarem a prosba o pořádání více školení rozhodčích.
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MK
-

Všichni přítomní členové VV a SR ČBaS by zajímala informace o dosahu
streamovaných utkání extraligy a jednotlivých MČR mládeže 2019. H. Musilová
poprosí D. Brabce o stručný přehled.

STK
-

SR ČBaS žádá o větší podporu pořadatelů jednotlivých kol extraligy. Vznesen
požadavek o zanesení částky 2.000,-Kč/ kolo pro pořádající tým na podporu
propagace a organizace.

SE
-

V rámci sekretariátu byla diskuze nad nutností posílení týmu a případné navýšení
mzdových nákladů. Zatím ponecháno dle předloženého návrhu rozpočtu ČBaS.

-

SR ČBaS přislíbila větší aktivitu při vzájemném setkávání jednotlivých členů SR
ČBaS. Byl vznesen návrh na vytvoření pracovních skupin, které by se potkávaly a
došlo tak k větší spolupráci a většímu propojení s vedením a pracovníky ČBaS. Toto
může znamenat navýšení nákladů na schůzovné v rámci rozpočtu sekretariátu 2020zatím ponechána částka dle návrhu.
Martin Osička shrnul požadavky na změny v rámci návrhu rozpočtu ČBaS 2020.
V komisi TMK snížit náklady položky Talent tým o 20-30% a částku přesunout do
rozvoje, konkrétně rozvoj členské základny- podpora náborů, minibadmintonu atd. Do
sekce STK zahrnout náklady na podporu pořadatelů jednotlivých kol extraligy ve výši
2000,-Kč/pořadatel.
Pokud budou tyto změny zapracovány, M. Osička poprosil přítomné členy VV a SR
ČBaS o hlasování o návrhu rozpočtu ČBaS. Návrh byl všemi přítomnými schválen
(pozn. J. Rubáš opustil jednání dříve, tedy nehlasoval).

3) Zprávy z jednotlivých oblastí
Praha
-

Dotaz na STK proč se u MČR družstev žáků U15 hodnotí u postupujících na soupisku
3 singly a soupiska se nehodnotí stejně jako je to u nasazení u MČR družstev dorostu.
Dotaz bude zodpovězen po poradě s J. Kolářem.
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-

Další dotaz byl směřován na MČR mládeže- proč jsou řešeny postupy ze všech oblastí,
když pak se účastní i slabší hráči. Zde bylo zodpovězeno, že hlavní myšlenkou je
podpora účasti na MČR ze všech oblastí stejně jako tomu je u MČR dospělých.
ZČ

-

T. Knopp apeloval na zajištění větší účasti na Finále AŠSK základních a středních
škol.
T. Knopp dále informoval o natočení propagačních videí na blížící se MČR dospělých
v Plzni při soustředění dospělé reprezentace v Nymburku
T. Knopp informoval o schváleném rozpočtu města Plzně 2020 a zařazení výstavby
nové 9ti kurtové multifunkční haly- nyní se jedná o provozovateli, kterým by mohl být
Západočeský badmintonový svaz, z.s.
STČ

-

P. Martinec pozval všechny přítomné na další ročník turnaje Benátky Masters, který
se uskuteční v Benátkách dne 28.12.2019

4) Různé
Mobilní badmintonové kurty
H. Musilová informovala o plánovaném přesunu 4 nových mobilních kurtů během
ledna 2020 do SC Nymburk. 2 mobilní kurty bude poté možné přesunout k zapůjčení
do Benátek nad Jizerou. H. Musilová poprosila další oblastní předsedy o zjištění zájmu
možné zápůjčky zbylých 2 badmintonových mobilních kurtů v rámci svých oblastí.
Pořadatel MČR v minibadmintonu 2020
H. Musilová informovala, že se stále nikdo nepřihlásil o pořadatelství MČR
v minibadmintonu 2020, které se má konat v květnovém termínu a poprosila oblastní
předsedy o součinnost a zjištění možného zájmu o pořádání této akce v rámci svých
oblastí.

Dne 10.12.2019
Zapsala: Hana Musilová
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