Zápis č. 1/2009 ze schůze VV ČBaS dne 22.1.2009

Místo konání: Praha - Strahov
Přítomni: Musil, Škácha, Plánička, Nováková, Kotyza, Vorel, Scheiner, Pavelka, Kolář, Procházková
Omluveni: Jurka, Tomek, Frýda, Dostál
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV
Almanach
Rozpočet 2008, 2009
Zprávy z jednotlivých komisí
Zprávy z jednotlivých oblastí
Různé
Závěr

1) Zahájení
• Předseda Ing. Zdeněk Musil přivítal všechny přítomné na první schůzi VV v novém roce.

2) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV
STK – předseda STK informoval, že k návrhu změn I. Ligy p. Martince stále ještě nemá
vyjádření všech prvoligových oddílů. Avšak na základě vyjádření většiny oddílů informoval, že
celkové pojetí návrhu bylo oddíly odmítnuto s tím, že některé body návrhu by prvoligové oddíly
přivítaly (jako větší časová variabilita začátku zápasů,…). STK bude nadále s prvoligovými
oddíly o případných změnách diskutovat, odsouhlasené body zapracuje do rozpisu soutěží pro
další sezónu a předloží VV ke schválení nejpozději před začátkem nové sezóny.
Zodpovídá: p. Scheiner

TMK – L. Vorel informoval p. Kroce o postoji členů VV k projektu Badmintonové akademie. P.
Kroc předloží na nejbližší schůzi TMK k odsouhlasení členy komise mládeže s tím, že následně
pak s těmito členy bude pokračovat na projektu, který by se mohl stát modelem pro práci ve
všech oblastech.
Oprava informace v zápisu č.6/2008
V zápise č.6/2008 byla podána špatná informace v odstavci TMK,, kde bylo uvedeno, že Ing.
Milada Nováková vypracovala a předložila TMK „obecný návrh“ rozvoje mládežnického
badmintonu a tento návrh TMK postoupí všem oblastem.
Oprava: Ing. Nováková tento návrh poskytla TMK (tzv. Grant na rozvoj mládežnického
badmintonu v Oblastech) s tím, zda by TMK vypracovala projekt, který by se mohl stát modelem
jakým způsobem zvýšit zájem mládeže o badminton, jak zvýšit rozvoj badmintonu ….Oblastem
tedy zatím nic postoupeno nebude.

3) Almanach Ing. Nováková informovala o vývoji Almanachu. – textová část (historické
zmapování let 1957-2008) je hotova (cca 58stran), nyní bude potřeba doplnit text o
fotodokumentaci a celkově Almanach zkompletovat.
Předběžná cenová relace při výtisku cca 1000 ks: tisk cca 50 000,-Kč, práce grafika
25-30 000,-Kč
Do dnešního dne projevilo zájem o svoji prezentaci celkem 13 oddílů - získané prostředky ve
výši cca 40 000,-Kč.

Dále Ing. Nováková informovala o možné podpoře tisku – tato spolupráce však zatím není
potvrzena.
Na základě výše zmíněných informací Ing. Musil apeloval na předsedy jednotlivých oblastí , aby
ještě jednou oslovili oddíly s nabídkou prezentace v Almanachu.
Ing. K. Plánička navrhnul, aby (vzhledem k nepříznivé finanční situaci) byl Almanach umístěn na
webové stránky jen v elektronické podobě. Zamítnuto – elektronická forma nemůže nahradit
formu tiskovou.
Ing. Musil informoval, že vydání Almanachu nebude financováno z ČBaS, ale přes ČBOS.
Almanach by měl být vydán nejpozději před Valnou hromadou ČBaS, která se uskuteční v červnu
2009.

4) Rozpočet
Rozpočet ČBaS a ČBOS 2008
Ing. Plánička informoval o čerpání rozpočtu 2008 – příjmy byly menší o cca 713 tis.Kč oproti
plánovaným – dotace ze Sazky na rok 2008 byla naplněna pouze z 20%. Dominantním zdrojem
se stal příspěvek z Ministerstva financí (dle klíče rozdělen mezi všechny sportovní svazy). Na
základě této informace byla v říjnu 2008 vypracována tzv. úprava plánu – Ing. Plánička
poděkoval všem komisím, že nepřekročily své čerpání a dodržely tento plán. Hospodaření ČBaS
skončilo se schodkem cca 153 000,-Kč především vlivem neočekávaného výpadku zdrojů ze
Sazky.
ČBOS – K. Plánička poděkoval především Ing. Musilovi a Ing. Dostálovi za prostředky, které se
podařilo získat do ČBOS (více než 600 tis. Kč) čím bylo možno pokrýt větší množství nákladů
než byl plánovaný rozpočet pro rok 2008
Rozpočet ČBaS 2009
Ing. Plánička informoval o nejistých zdrojích ze Sazky pro rok 2009, potvrzené jsou jen dotace
na SCM a Sportovní střediska. Na základě těchto skutečností vypracovala EK a předložila VV
k odsouhlasení tzv. Krizový plán pro rok 2009.
Hlavní body:
-

snížení dotací na Oblasti v celkové výši 50 000,-Kč – odsouhlaseno
snížení výdajů všech komisí, nejvíce u TMK – odsouhlaseno.
zrušení příspěvku na dopravu pro soutěže družstev žáků a dorostu – odsouhlaseno – změny
budou zaneseny do rozpisu soutěží od příští sezóny

Schválené návrhy budou zapracovány do rozpočtu pro rok 2009 a schválený rozpočet
(minimálně s vyrovnanou bilancí) bude zaslán všem členům VV.
Zodpovědný: Ing. Plánička

Rozpočet ČBOS 2009
Předpokládaný příjem v roce 2009 o 150 000,-menší než v roce 2008.
Návrh úspor – vedení ČBOS bylo uloženo projednat snížení vyplácení finančních odměn . Další
postup v této oblasti bude řešen v rámci schváleného rozpočtu dle zajištění dodatečných zdrojů.

5) Zprávy z jednotlivých komisí

STK
MČR 2009
P. Scheiner informoval o blížícím se MČR v Liberci. Diplomy a medaile jsou zajištěny a budou doručeny
pořadateli. Rozhodující žebříček pro určení práva účasti na MČR bude oznámen až po posledním turnaji
kategorii „A“, který proběhne o víkendu v Českém Těšíně.
Dále informoval o předložených žádostech „udělení divoké karty“, kdy v kategorii smíšené čtyřhry zažádali o
udělení páry Florián/Benešová a Skočdopole/Procházková s tím, že hráč Skočdopole se zúčastní turnaje
v Českém Těšíně a je pravděpodobné, že si vybojuje přímý postup na MČR. V případě, že by se pár
Skočdopole/Procházková nedostal do přímého postupu na MČR, p. Scheiner požádal o vyjádření členů VV,
kterému páru by měla být Divoká karta udělena.
Návrh: na základě výkonnosti obou zmiňovaných párů v případě potřeby udělit výjimku a umožnit udělení
dvou divokých karet pro smíšenou čtyřhru – odsouhlaseno.
Žádost oddílu BC Hamr
P. Scheiner informoval o předložené žádosti oddílu BC Hamr. Oddíl BC Hamr změnil svůj název a to na TC
Hamr. o.s. a žádá o výjimku při výměně licencí, tedy aby změna jména oddílu na licencích jednotlivých členů
„nového oddílu“ bylo možné obnovit postupně vždy s ukončením platnosti licence – odsouhlaseno.
Dotaz na STK – Ing. Nováková vznesla dotaz proč je květen brán jako „nehrající“ měsíc pro mládežnickou
kategorii (a tedy body získané na turnajích nejsou započítané do žebříčku), když v tomto měsíci ještě stále
turnaje probíhají
Odpověď STK – Body získané na turnajích odehraných v květnu se samozřejmě do žebříčků započítávají.
Pouze pro posouzení hodnoceného období se květen nebere v úvahu, aby hodnocené období nebylo příliš krátké
(v hodnoceném období musí být minimálně dva turnaje kar. „A“ a MČR – při rozšíření o květen jeden turnaj
kat. „A“ odpadne). Délku hodnoceného období zkresluje i to, že se hodnotí vždy období od vypouštěného
turnaje „A“ do posledního turnaje „A“ – viz. Rozpis soutěží.
Návrh L. Vorla – navýšení startovného na mládežnických turnajích, případně stanovení maximální částky za
disciplínu.
Návrhy – max. částka 150Kč a 100Kč – odsouhlasena částka 100Kč disciplínu – 6 hlasů pro. STK zapracuje
tuto změnu do rozpisu soutěží na příští sezónu.
Zodpovědný: STK

KR
Předseda KR J. Kolář informoval o nominaci našich rozhodčích na blížícím se ME a MEJ. Na obou
zmiňovaných turnajích bude mít ČR své zastoupení.

TMK
JUNIORSKÁ REPREZENTACE
L. Vorel informoval o účasti našich juniorů na turnaji v Belgii a Polsku – výsledky jsou k nalezení na webových
stránkách svazu.
MEJ, Milán 3.-12.4.2009
L. Vorel informoval , že nominace na MEJ bude provedena nejpozději do 6.3.2009 a to v počtu 3+3(4).

DOSPĚLÁ REPREZENTACE
ME_DRU, LIVERPOOL 10.-15.2.2009

Nominace:
Koukal Petr
Ludíková Kristýna
Vondra Jan
Benešová Martina
Florián Pavel
trenér: Vorel Ladislav L. Vorel informoval, že v rámci nominace byl osloven i hráč J.
Fröhlich, ale vzhledem k pracovním povinnostem a zdravotnímu stavu (ještě není zcela připraven vrátit se na
mezinárodní pole) účast odmítl. Dále informoval, že akce se zúčastní H. Procházková s tím, že její pobyt nebude
hrazen z prostředků ČBaS, obdrží pouze diety.
MM Švédska22.-25.1.2009
L. Vorel informoval o turnaji ve Švédsku, který proběhne o víkendu. Turnaje se zúčastní hráči Koukal, Florián,
Ludíková, Křížková a Hofmanová.
Dotaz na TMK
Ing. Nováková se dotazovala na termín školení trenérů II. Třídy (spec. část). Ladislav Vorel projedná tento
termín se školiteli a informace bude co nejdříve umístěna na webu.
SMLOUVY S REPREZENTANTY
L. Vorel informoval o pozastavení příspěvku za měsíc leden a únor u hráček Koukalová, Benešová a Ludíková.
Hráčky nedodržují povinnosti vyplývající ze Smlouvy - na začátku sezóny předložily plán turnajů pro první
polovinu sezóny 2008/2009, ale turnajů se nezúčastňují.
Hráčky budou o této skutečnosti informovány a o tom s jakými hráči bude podepsána Smlouva o příspěvku na
následující období (tedy březen + srpen 2009) bude jednáno na schůzi TMK, která proběhne při MČR v Liberci.
Zodpovědný: TMK EK
SCM
Ing. Plánička informoval o rozdělení dotací na jednotlivá SCM. SCM byla o výši dotace informována.
Ing. Musil informoval VV o jednání na oponentním řízení s MŠMT , kde byla projednána i otázka snížení dotací
na SCM. Naše připomínka k novému systému rozdělování prostředků nebyla akceptována.
MČR
Ing. Plánička informoval členy VV o předložené žádosti Ing. Kračmara o zaplacení částky 3 200,-Kč za
zapůjčení badmintonových koberců ze sportovního střediska Nymburk (jedná se o 2 koberce ve vlastnictví
střediska). Žádost byla odsouhlasena. Ing. Kračmar bude o této skutečnosti informován.
Zodpovědný: Ing. Plánička, sekretariát

MK
P. Musil vyzval opětovně všechny členy VV, aby se pokusili oslovit případné spolupracovníky MK, kteří by
dokázali pomoci organizačně zajišťovat s p. Dostálem úkoly MK (např. práce s médii, tiskové konference,
spolupráce se správci webu,…)

MČR 2009
Ing. Musil pozval všechny členy VV na blížící se MČR 2009 v Liberci.
Play Off 2009
Ing. Musil informoval, že o pořadatele Play Off 2009 se v řádném termínu nepřihlásil jediný zájemce. Navrhuje
tedy prodloužit termín do 2.2.2009 – odsouhlaseno. Opětovná výzva bude umístěna na webu.
Zodpovědný: sekretariát

Pořadatelé MČR 2010, MM ČR 2010
Ing. Musil podal návrh na vypsání výběrového řízení na pořadatele MČR 2010 a MMČR 2010. Výběrové řízení
bude vyvěšeno na webu.
Zodpovědný: STK, EK

6) OBLASTI
JM
Ladislav Vorel informoval o zájmu JM oddílu Sokol Židlochovice o odkup dvou starých badmintonových
koberců od ČBaS.
Bude ověřeno, zda takové koberce máme k dispozici – tedy, zda máme koberce získané v rámci Strojní
investice, které již můžeme odepsat.
Zodpovědný: sekretariát
MMČR 2009 – L. Vorel informoval o nárůstu nájemného za halu, ve které bude organizovat MMČR 2009
(nárůst cca o 50 000,-Kč)
ZČ – Ing. Milada Nováková informovala, že ve dnech 23.3.-3.4.2009 proběhne v Plzni prezentace badmintonu,
a to v rámci akce pořádané nadací Sportující mládeže

7) RŮZNÉ
Česko-Slovenský turnaj čtyřher
Ing. Musil informoval a Česko-Slovesnkém turnaji čtyřher v rámci oslav 50-ti let badmintonu.
Síň Slávy 2009
VV jednomyslně schválil uvedení do síně slávy pro rok 2009.

Nominace do ČOV
VV dodatečně schválil Ing. Musila jako zástupce badmintonu v ČOV pro další olymp. cyklus.

Termín příštího jednání VV ČBaS: pozor termín změněn na.23.4.2009
Zapsala: Mgr. Procházková, 28.1.2009

