Zápis č. 7/2015 ze schůze VV ČBaS dne 21. 10. 2015
Místo konání: Praha-Strahov
Přítomni: Provazník, Pavelka, Procházková, Osička, Kašpárek,
Hosté: Karel Reichmann
Program:
1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního jednání VV
2) Zprávy z jednotlivých komisí
a) EK
b) TMK
c) MK
d) Dozorčí rada
3) Různé

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV
Oprava formulace z minulého zápisu:
Legislativní rada – Schválené návrhy budou zapracovány do příslušného předpisu ČBaS a dojde k
úpravě Registračního a Přestupního řádu, když bude vytvořen sjednocující předpis.
Úkoly byly diskutovány v rámci jednotlivých komisí.
2) Zprávy z jednotlivých komisí
a) EK

Čerpání financí probíhá dle schváleného rozpočtu.
Systém péče o talentovanou mládež
-

se změnou juniorských věkových kategorií dojde k následujícím úpravám v Systému péče o
TM – úspěšnost oddílů bude vyhodnocena na základě konečných žebříčků
k 31.12.příslušného roku (počínaje rokem 2015) s tím, že schválené dotace musí oddíly
vyúčtovat nejpozději do 30. 6. příslušného roku. V případě, že tento termín pro vyúčtování
nebude dodržen, nebude dotace oddílu vyplacena.
Změny budou zapracovány do metodického pokynu na webu ČBaS – zodpovídá TMK.

Návrh rozpočtu na rok 2016
M. Osička žádá všechny komise, aby mu zaslaly své návrhy rozpočtu na rok 2016 nejpozději
do 15. 12. 2015.
b) TMK
J. Provazník informoval o ukončení spolupráce s Lukášem Krocem – ukončeno dohodou.
NCS
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J. Provazník informoval o spolupráci s nově postaveným sportovním centrem ve Stodůlkách
(www.jeremi.cz) – sportovní centrum umožní našim reprezentantům zdarma využití
badmintonových kurtů od 8h – 15h, možnost využití posilovny, relaxace.
Spolupráce prozatím domluvena do konce roku 2015.
RSC (TCM) - Střední Čechy
J. Provazník informoval o situaci TCM ve Středních Čechách, kdy doposud nebyla podepsána
Smlouva na nadcházející období. Na základě dohody dojde k jednání zúčastněných stran –
Radek Votava za TMK, Dan Skrčený jako zodpovědná osoba za RSC a předsedkyně, kde
budou dořešeny všechny nejasnosti.

Juniorská reprezentace
J. Provazník přednesl svůj názor týkající se přetěžování mladých hráčů, kdy trenérům,
rodičům a oddílům jde ve většině případů o umístění na žebříčku a ne o postupný rozvoj hráče.
TMK předloží VV návrh úprav systému hodnocení v rámci péče o TM, kdy hlavním
hodnotícím kritériem nebude umístění na žebříčku.

c) MK

Badminton Central – badmintonová aplikace
M. Kašpárek informoval o kontaktování pana Synovce, aby došlo k porovnání cenové nabídky na
příslušnou aplikaci.

Para – badminton
M. Kašpárek podal základní informace týkajících se Para-badmintonu. Oslovil tři svazy zdravotně
postižených, které v ČR fungují a kteří by se mohli podílet na spolupráci.
Probíhá základní komunikace s BWF. Bylo osloveno několik osob s možností zapojit se do této
oblasti – zájem vyslovil p. Voves s JM oblasti. V nejbližší době budou spuštěny jednoduché
webové stránky tak, aby se i veřejnost dozvěděla, jaké jsou možnosti v oblasti para-badmintonu a
abychom získali případné spolupracovníky.
MMČR 2015 – Prague Badminton Open 2015
M. Kašpárek zhodnotil MMČR 2015 – turnaj byl zorganizován na velmi vysoké úrovni, finálový
večer, včetně přímého přenosu přinesl velký ohlas veřejnosti. Sobotního finálového dne se
zúčastnil i předseda ČOV p. Jiří Kejval, který byl přítomen i při slavnostního ceremoniálu. Velmi
pozitivní ohlasy jsou i ze strany BWF, která měla po celou dobu na turnaji svého zástupce.
Celková investice do turnaje byla ve výši 2mil. Kč, kdy se podařilo získat dotaci od města Prahy ve
výši 500tis Kč. Konečný zisk ČBaS ve výši cca 100tis. Kč.
MMČR 2016 – do VŘ se přihlásili dva zájemci, oběma děkujeme za předložené nabídky
1) MIRA Business Group, s.r.o., jednatel p. Jan Mikulka - pořádání MMČR v Praze jako v roce
letošním, hala Královka.
2) První badmintonová, z.s., jednatel p. Jana Frolíková – pořádání MMČR v Brně, hala Vodová.
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VV odhlasoval v poměru 4:1 jako vítěze MIRA Business Group, s.r.o.. S pořadatelem bude
podepsána příslušná Smlouva.
Druhý zájemce – První badmintonová, z.s. bude oslovena s možností organizace turnaje GP a to
v termínu 6.-11.12.2016, MMJ ČR či turnaje nižší kategorie International Series 2016.
MČR dospělých 2017 – do VŘ na pořadatele MČR dospělých v roce 2017 se nepřihlásil žádný
zájemce. VŘ bude prodlouženo do 31.12.2015.
MMJ ČR 2017 – do VŘ se nepřihlásil žádný zájemce. VŘ bude prodlouženo do 31. 12. 2015
d) Dozorčí rada
K. Reichmann informoval o důvodech svého odstoupení z DR. VV bude po jednání DR
informován o kooptaci nového člena a volby nového předsedy DR.
3) Různé
MČR U17 2015 –zájem zorganizovat MČR U17 v letošním roce měli nakonec 4 zájemci – TJ
Sokol Klimkovice, BK 1974 Benátky nad Jizerou, Sokol Radotín Meteor Praha a Sokol Doubravka
Plzeň. Všem za nabídky děkujeme.
STK vybralo jako pořadatele oddíl TJ Sokol Klimkovice
Členská základna
-

žádáme všechny oblasti, aby dodaly stav členské základny nejpozději do 8. 1. 2016 v příslušné
tabulce MŠMT, která jim bude zaslána.

Seminář – Granty Praha 2016
H. Procházková informovala o Semináři k celoměstským programům podpory sportu a
tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2016. Seminář proběhl 20. 10. a na semináři byly také podány
informace o vyhlášených programech v rámci titulu Praha - Evropské hlavní město sportu 2016.
Síň slávy
-

žádáme všechny oblasti, aby zaslaly na sekretariát ČBaS případný návrh osoby, která by
mohla být uvedena do Síně slávy při MČR 2016 v Karviné.

Příští jednání VV ČBaS bude dne 16. 12. 2015 v Nymburce, kdy proběhne i jednání Správní rady.

Zapsala: H. Procházková
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