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Zápis č. 8/2015 ze schůze VV ČBaS a Správní rady dne 16. 12. 2015

Místo konání: Praha-Nymburk
Přítomni: Provazník, Pavelka, Procházková, Osička, Kašpárek, Nováková, Dostál, Drašnar, Jurka
Hosté: Karel Reichmann, Jan Kolář

Program:

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního jednání VV
2) Zprávy z jednotlivých komisí

a) EK
b) TMK
c) MK

      3) Správní rada
      4) Různé

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV

Žádné připomínky.

Úkoly byly diskutovány v rámci jednotlivých komisí.

2) Zprávy z jednotlivých komisí

a) EK 

Dotace, reprezentace 2015, hospodaření roku 2015

Bonusy a dlouhodobá podpora bude hráčům vyplacena v plné výši - dospělá reprezentace  
1.polovina roku vyplaceno 305 tis., 2. polovina bude vyplaceno 360 tis., junioři – 1. polovina 
roku nebylo vyplaceno nic, 2. polovina roku bude vyplaceno 42tis. Celkem tedy cca 700 tis. 
na bonusech, dlouhodobá podpora – první část vyplaceno 420 tis, druhá část bude vyplaceno 
423tis.
M. Osička informoval o mimořádném příspěvku od ČOV ve výši 50 tis. Kč.

Hospodaření roku 2015 skončí v kladných číslech. Dotační programy – budou vyčerpány, 
zbytek nákladů bude vyplacen z podpory od ČOV a neúčelových peněz.

Rozpočet 2016

- návrhy od jednotlivých komisí dodány, kromě TMK. Návrh rozpočtu bude navržen na 
prvním jednání VV v roce 2016.

ČBOS

Do Výběrového řízení na dodavatele míčů pro sezónu 2016_2017 zařadit i míče pro jednotlivá 
TCM. 

b) TMK

- Probíhají reprezentační soustředění v Nymburce – kombinace senioři-junioři, kvalitnější 
sparing a spolupráce.
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- dále probíhá příprava seniorské reprezentace ve sportovním centrum Jeremi, Praha. Chybí 
nám zatím zpětná vazba od seniorů, kteří se připravují v Praze a hledáme řešení jak 
trenérsky více přípravu zastřešit. Velkým problémem je autorita českého trenéra.

Talent tým

- soustředění talent týmu – náklady spojené s účastí na soustředních si hradí hráči sami. 
Soustředění probíhá 2-3 dny/měsíčně. 

Školení trenérů

- Výzva oblastem – pokud TMK bude moci pomoci se školením, s přípravou trenérů v dané 
oblasti, prosíme o případné informace

Metodika – Petr Báša – další část videí umístěna na webu ČBaS
T. Krajča – projekt „hledá se šampion“

V letošním roce bylo proškoleno v rámci školení „Začni s badmintonem“ cca 200 učitelů.

Rozpis soutěží na 1.polovinu roku 2016

- J Kolář – bude dořešeno při MČR U15 v Liberci, za účasti předsedy STK a TMK. 

J. Provazník – GP C – informoval o problémech, které vznikly při pořádání některých turnajů 
GP C mládeže, kdy pro zařazení do turnaje rozhodoval datum přijetí přihlášky. Doporučení 
od STK – brát ohled na žebříčkové postavení hráčů.

c) MK

Jeremi sport – nový partner reprezentace, denní bezplatná možnost tréninku 8-15h, plus jeden 
vstup do tělocvičny, 1x posilovna a sauna, odpočinková místnost, strava pro hráče za 
zvýhodněnou cenu

- Víceletá Smlouva - ano
- Oficiální národní centrum, partner reprezentace
- Podmínka – rezervace kurtů včas
- On-line přihlášení

ČT – probíhají jednání s ČT o prezentace akcí v roce 2016. MČR – přímý přenos na ČT sport, 
záznam z Play Off, nabídka – přímý přenos celého bloku z finále MMČR 2016.

MMČR 2016 - pořadatel Praha, probíhá jednání o Smlouvě
MMJČR 2016 - pořadatel TJ Orlová – Lutyně 

MČR 2017 – prodlouženo VŘ do 15.1.2016 

Future series – probíhají jednání s BE o vhodném termínu

Mladá Fronta – článek – M. Kašpárek informoval o schůzce s autorem článku, kde byl svaz 
jmenován jako jeden z nejhorších. Na dotaz co jak by problematiku prezentace svazu uchopili tak, 
aby byl badminton pro média zajímavý - neví, omluvili za prezentaci, tak jak byla napsána. 
Nabídli možnost udělat hlubší analýzu svazu, možnosti prezentace a následného návrhu cílů –
doba 4-6 měsíců – cena cca 300-400tis.Kč.
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M. Nováková – dotaz na badmintonovou aplikaci. M. Kašpárek podal stručnou informaci o 
navrhované aplikaci.

    První badmintonová, z.s. - dopis od pana J. Fruehaufa. 

      H. Procházková informovala o dopise, který obdržela od První badmintonové, z.s., respektive 
     od pana J. Frühaufa, který vyjádřil nespokojenost s rozhodnutím o VŘ na pořadatele MMČR     
     2016 a požaduje vypsání nového VŘ. V. Dostál informoval, že tento dopis proběhl jako „otevřený     
      dopis“ na webových stránkách www.badec.cz. O tomto ale VV ČBaS nebyl informován. Reakce     
     bude zaslána přímo na První badmintonovou, z.s.
     Vyjádření DR - VV ČBaS postupoval dle vypsaných pravidel VŘ.   

Správní rada - oblasti

ZČ

- Poděkování TMK za metodická videa od Petra Báši
- LODM Plzeň – prezentace vydané knihy k LODM v Plzni

JM

LODM 2017 – garantem akce p. Karel Reichmann

1) Různé

Webové stránky - prezentace

Firma OLC systém – 9 let zkušeností s českým florbalem, prezentace tvorby webových  

stránek, směřování, koncept    

- česká softwarová společnost, založená v roce 2000, vývoj softwaru na míru

- reference – český florbal (nejlépe pokrytý elektronický systém informací), Mobil                                

Pohotovost, Hexpol, 02, UP Olomouc

- nabídka dlouhodobé spolupráce, rozvíjet řešení

- webová prezentace – data pro kluby – hromadné zpracování dat-informační systém-mobilní 

aplikace

- aktuální trendy – přizpůsobení webu různě velkým zařízením (mobilní telefony,…), 

dostatečný prostor pro ovládací prvky, výrazné a kvalitní vyhledávání, čistý design webu – co 

nejpřehledněji předat informace, propojení se sociálními sítěmi – připojení, sdílení informací –

propagace, množství videi a obrazového materiálu

- centrální databáze - možnost 1 – plnění administrátorem, možnost 2 – plnění tam, kde data 

vznikla
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KR - Jan Kolář - Jan Kolář podal stručnou informaci o fungování KR v druhé polovině roku 
2015

- Účast na LOH 2016 – Mojmír Hnilice, Michaela Bencová
- Školení – BWF – účast Ivan Škácha, Malajsie, praktické zkoušky – Švýcarsko –

hodnocení není zatím potvrzeno. 
- Vrchní rozhodčí ME U17 – Ivan Škácha
- Hlavní rozhodčí – ME Kazaň Jan Kolář
- MMČR Praha 2015 – při MMČR 2015 proběhla praktická zkouška švýcarské rozhodčí 

pod dohledem Torstena Berga
- nové hodnocení juniorských turnajů – sytém turnajů podobný jako u dospělých – různé 

kategorie turnajů
- změny v reklamách na oblečení  - bude uveden aktuální článek na webu
- Rok 2016 – kvalifikace pro ME družstev
- MČR U15 v Liberci proběhne školení rozhodčích 3. třídy
- při VC v Plzně proběhne školení rozhodčích
- při  GP A Holobradý byla vyzkoušena varianta odehrání kvalifikace bez rozhodčích, hráči 

si zápasy rozhodovali sami. Kvalifikace proběhla bez větších problémů a tedy KR  
doporučuje využívat tohoto modelu s tím, že by měl být ale zajištěna jedna osoba, která 
bude hlídat skóre zápasu. 

- V roce 2016 budou organizovány mezinárodní kategorie U17, ze kterých budou hráči 
získávat body do žebříčku U17

- J Reichman požádal o systému prodlužování a evidence rozhodčích v případě, že rozhodčí 
pravidelně neposílá deníky. Platnost licence je 5let, po 5. roce jsou rozhodčí při 
nedodržení všech podmínek vyřazeni ze seznamu rozhodčích, následně upozornění a 
pokutováni. Baráže a kvalifikace – pořadatel nesmí využít rozhodčí bez platné licence.

Příští jednání VV ČBaS bude dne 27.1. 2016

Zapsala: H. Procházková




