Zápis č. 6/2014 ze schůze VV ČBaS dne 15. 10. 2014
Místo konání: Praha-Strahov
Přítomni: Mendrek, Dostál, Pavelka, Kašpárek, Nováková,Votava, Škácha, Procházková, Douša, Skrčený,
Osička, Drašnar,
Hosté: Reichmann, Rubáš
Omluveni: Jurka, Kolář
Program:
1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV
2) Zprávy z jednotlivých komisí
3) TMK
4) Legislativní rada – lékařské prohlídky, komerční akce, jednací řád VV ČBaS
5) Volba místopředsedy ČBaS dle nových Stanov
6) Kooptace nového členy Legislativní rady
7) Zprávy z oblastí
8) Různé

V úvodu jednání VV ČBaS H. Procházková přivítala nového předsedu JČ oblasti - Radka Votavu.

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

2) Zprávy z jednotlivých komisí
STK
Návrh na změny v extralize od sezóny 2015_2016
VV ČBaS schválil následující změnu v systému soutěže extraligy pro sezónu 2015_2016:
1) ponechání počtu 8 zápasů – při remíze 4:4 se o nastaveném utkání (MS, WS nebo XD) „licituje“ –
domácí tým škrtne disciplínu, kterou nechce hrát, poté to samé udělá druhý tým a odehrává se
disciplína, která zbyla. Do zápasu nesmí nastoupit hráč, který již tuto disciplínu v daném utkání odehrál.
Hlasování – 9 pro, 2 proti, 1 zdržel – návrh byl schválen
a) nastavené utkání se odehraje jen jako „zlatý set“ . Hlasování - 5 pro, 5 proti, 2 zdrželi – návrh
nebyl schválen.
b) nastavené utkání se hraje klasicky na dva vítězné sety . Hlasování - 11 pro, 2 proti – návrh byl
schválen.
Schválené změny budu zaneseny do Rozpisu soutěží pro sezónu 2015_2016.

MK
MČR dospělých 2015 - Smlouva s pořadatelem (Kabal Team Karviná) byla podepsána.
MMČR 2014 - M. Kašpárek zhodnotil MMČR 2014. Největším problémem jak víme, byla světla, která v této
hale nejsou vhodná pro badminton, k úpravám došlo, ale technické řešení ubralo intenzitu světel až moc. Hráči

to tedy v tomto ohledu neměli ideální. Co se týče organizace jako takové – ubytování, transport, zajištění
rozhodčích a dalších služeb - proběhlo vše bez větších problémů, stream byl zajištěn na dvou kurtech – tradičně
ve spolupráci s Holandskou firmou, na základě smlouvy s BE – viz. report od BE a report od hlavního
rozhodčího turnaje. Co se týče diváků, tak návštěva byla slabá – nejvíce fanoušků přišlo ve čtvrtek a v pátek,
kdy byli v soutěži ještě naši hráči, v sobotu a v neděli to bylo již slabé. Přenos byl zajištěn a vysílán na ČT sport.
Určitě jsou oblasti, které mohli a můžou být udělány lépe. Velkou výzvou je najít halu, která by měla pro
badminton ideální podmínky.
Co se týče finanční bilance – náklady byly pokryty z dotačních či sponzorských peněz, konečné vyúčtování bude
předloženo až po účetní uzávěrce turnaje.
V. Dostál vyslovil za JM oblast negativní stanovisko k organizaci MMČR.
H. Procházková navrhla VV, aby ohrané míče z MMČR (150 krabic) byly dány pro tréninkové potřeby oddílům
SK Hamr , Astra ZMZ Praha a BaC Kladno, kteří se podíleli na pořadatelství MMČR zajištěním čárových
rozhodčí.
VV návrh jednomyslně schválil.
ME družstev dospělých 2014/15 – M. Kašpárek informoval členy VV o přípravách ME družstev – vyjma
výpravy z Lotyška, budou všechny týmy ubytovány přímo ve Sportovním centru Step, včetně rozhodčích.
Instalován bude jeden kurt v tenisové hale, kde proběhlo MČR 2008. Musí dojít k instalaci sedaček pro diváky –
zapůjčení je domluveno od Sport Centra Hamr.
Časový plán zápasů:
Pátek 7.11.14 12:00 Švýcarsko : Skotsko 17:00 ČR : Lotyšsko
Sobota 8.11.14 12:00 Lotyšsko : Skotsko 17:00 Švýcarsko : ČR
Neděle 9.11.14 10:00 Lotyšsko : Švýcarsko 15:00 ČR : Skotsko
VŘ na dodávku oblečení pro reprezentaci – VŘ bude vypsáno na dva roky 2014 a 2015 a bude vyvěšeno
v nejbližších dnech na webových stránkách ČBaS

EK
Martin Osička informoval členy VV o průběhu čerpání rozpočtu ČBaS. Doplatek dotace z Programu V. zatím
nebyl z MŠMT stále potvrzen.
Dále M. Osička informoval o dodatečném příspěvku od ČOV ve výši 92. tisíc určenou na sportovně technický
servis a materiál.

TMK
M. Osička konstatoval, že v posledních třech týdnech proběhla velmi obsáhlá emailová diskuze na téma TMK,
resp. obsazení místa předsedy TMK. Bohužel kromě návrhu M. Novákové a V. Drašnara to bylo opět jenom,
„takhle s tím nesouhlasíme a takhle to nechceme“ nebo to bylo úplně bez vyjádření. Po zamítnuté návrhu P.
Koukala sen. nepřišla žádná konkretizace jaké body by se tedy měly u předsedy TMK hodnotit, z čeho by měla
být jeho variabilní složka mzdy, jaké cíle by zde někteří z vás rádi viděli. Tato nemožnost domluvit se na
nějakém kandidátovi nás dostala do situace, že nemáme ani předsedu TMK ani trenéra juniorské reprezentace.
Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem M. Osička a H. Procházková vyjednali doprovod na juniorské turnaje
a soustředění juniorské reprezentace do konce roku 2014 s externími trenéry, se kterými byly dohodnuty
podmínky na jednotlivé akce. Hlavním koordinátorem a koučem ME družstev bude T. Mendrek.
VV ČBaS stanovil pracovní skupinu ve složení M Osička, H. Procházková, R. Votava, D. Skrčený a V. Drašnar,
kteří nejpozději do 5. 11. 2014 předloží kompletní návrh změn týkající se TMK.

LEGISLATIVNÍ RADA
Lékařská prohlídka
J. Rubáš shrnul informace týkající se Vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.
VV ČBaS se usnesl na tom, že všichni členové dospělé a juniorské reprezentace a všichni hráči, kteří se
účastní mezinárodních turnajů a jsou na tyto turnaje přihlašováni svazem, musí absolvovat
povinnou sportovní zátěžovou prohlídku, a to jednou za 12 měsíců. Povinnost platí od 1. 11. 2014 s
kontrolou splnění této povinnosti ze strany TMK a sekretariátu nejpozději do 30. 11. 2014. V dalších
letech budou prohlídky povinné potom vždy od 1.9. s kontrolou vždy do 30.9. příslušného roku. V případě
zařazení reprezentanta v průběhu sezóny předloží tento doklad o provedené prohlídce nejpozději do
jednoho měsíce.
Na internetových stránkách ČBaS bude dále zdůrazněna povinnost absolvování lékařských prohlídek dle
soutěžního řádu, a to zejména s výzvou pro kluby a oddíly.
2. Komerční akce
Vzhledem k častým diskuzím o tom co je a není komerční turnaj J. Rubáš požádal o terminologickou změnu,
kdy obsah pojmu zůstane stejný, ale akce budeme nazývat „akce mimo turnaje GP a školení ČBaS“.
VV ČBaS se usnesl na tom, že stávající název „komerční akce“ – pro badmintonové akce, které nejsou
turnajem Grand Prix a školením ČBaS, zpoplatněné na webu ČBaS – bude změněn na „akce mimo
turnaje Grand Prix a školení ČBaS“
3. Jednací řád VV ČBaS
J. Rubáš předložil VV návrh Jednacího řádu VV ČBaS.
VV ČBaS schválil Jednací řád VV ČBaS.
4. Kooptace nového člena Legislativní rady
Vzhledem k odstoupení Karla Kotyzy ze všech funkcí v badmintonovém hnutí, včetně odstoupení z Legislativní
rady, navrhl J. Rubáš kooptaci Ing. Karla Pláničky, jako nového člena Legislativní rady, aby byla rada opět
usnášeníschopná. Ing. Karel Plánička s kooptací souhlasí.
VV jednomyslně schválil kooptaci Ing. Pláničky jako člena legislativní rady ČBaS.
5. Volba místopředsedy ČBaS
VV ČBaS si dle nových Stanov mezi sebou volí místopředsedu ČBaS, který v případě dlouhodobé
nepřítomnosti předsedy svazu zastává jeho funkci. H. Procházková navrhla VV na tuto pozici Ing. Martina
Osičku, který souhlasil.
VV jednomyslně zvolil Ing. Martina Osičku jako místopředsedu ČBaS.

3) Zprávy z oblastí
ZČ
Milada Nováková informovala o probíhajících přípravách Letní olympiády dětí a mládeže.
JM
V. Dostál informoval o turnaji GP „A“ U 15, který po dlouhé době proběhl v Hustopečích u Brna.

4) Různé
Program Olympijské Solidarity – do projektu ČOV „Olympijská Solidarita RIO 2016“ se podařilo zařadit
Kristínu Gavnholt, která v rámci tohoto projektu získala pravidelnou podporu ve výši 600USD/měsíc. Součástí
podpory je samozřejmě plnění příslušných kritérií.
Future Starts, projekt BE – do projektu Future Stars byli zařazeni Adam Mendrek a Lucie Černá, u které byla
z důvodu zranění podpora ze strany BE prozatím pozastavena.
Soutěž Fond Magnesia Go – společnost Karlovarské minerální vody a.s. vyhlásila soutěž, v rámci které mohou
soutěžící získat finanční výhru na podporu a rozvoj sportovní činnosti jednotlivců. Ambasador finančního fondu
Magnesia GO, pan Ondřej Vetchý, vybere 5 finalistů, kteří si rozdělí celkovou finanční výhru v soutěži ve výši
600 000 Kč. Hlavním hodnoticím kritériem je řádně vyplněná přihláška a posouzení osobní motivace soutěžícího
v jeho sportovní kariéře. Do soutěže bylo možné se přihlásit v období od 29. 9. 2014 do 5. 10. 2014 zasláním
řádně vyplněného a podepsaného formuláře. Do soutěže se přihlásil Adama Mendrek a Jan Louda.
Ministerstvo vnitra odbor sportu – dne 10.10.2014 se H. Procházková zúčastnila oponentury na Ministerstvu
vnitra – oponentura se týkala hodnocení našich sportovců Petra Koukala a Kristíny Gavnholt za minulé období a
plánů do nadcházejícího období. Došlo ke vzájemné dohodě o prodloužení Smlouvy Petra Koukala jako
instruktora sportu (smlouva na částeční pracovní úvazek) a prodloužení smlouvy s Kristínou Gavnholt jako
sportovce MV. Do „hledáčku“ pro budoucí období byli ze strany ČBaS navrhnuti hráči Adam Mendrek, Milan
Ludík, Zuzka Pavelková a Lucie Černá.
Vědecko-metodický servis ČOV – H. Procházková informovala VV o jednání s předsedou volejbalového svazu
a současně s předsedou komise Vědecko-metodického servisu ČOV p. Haníkem, kterého se spolu s T.
Mendrekem zúčastnili.
Výstup z jednání:
- možnost využití tisku dokumentů ČBaS od MF dnes za velmi výhodných podmínek
- možnost využití certifikovaných lektorů ČOV při školeních ČBaS
- možnost účasti světové badmintonové celebrity v ČR ve spolupráci s ČOV
- součinnost při nominaci trenéra roku a osobnosti , která by mola být uvedena do síně slávy
Investiční dotace 2014 – MŠMT schválilo ČBaS Investiční dotaci pro rok 2014 na zakoupení 4 mobilních
badmintonových koberců. VV schválil zapůjčení 2 nových koberců do SM oblasti – do oddílu Sokol
Klimkovice a 2 koberců do VČ oblasti – do oddílu Montas Hradec Králové.
Příští jednání VV ČBaS bude dne 19.11.2014

Zapsala: H. Procházková

