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Zápis č. 6/2015 ze schůze VV ČBaS dne 16. 9. 2015

Místo konání: Praha-Strahov
Přítomni: Provazník, Pavelka, Procházková, Osička, Kašpárek

Program:

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

a) EK
b) TMK
c) MK – badmintonová aplikace

      3) Legislativní rada
      4) Dozorčí rada

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV

Úkoly byly diskutovány v rámci jednotlivých komisí.

2)Zprávy z jednotlivých komisí

a) EK 

Čerpání financí probíhá dle schváleného rozpočtu. 

Loterijní peníze ČOV – možnost čerpání až tři roky. Úkol pro TMK – připravit dlouhodobý projekt 
pro čerpání těchto financí.

RSC, TCM – peníze zaslány na jednotlivé oblasti, které zaslaly podepsané Smlouvy

b) TMK

Lektorská rada

Badminton do škol

6. a 12.září 2015 proběhla dvě další školení projektu Shuttle time (BWF) pod názvem Začni s 
badmintonem. 

Obou školení se zúčastnili učitelé, lektoři DDM i vedoucí kroužků či dětí v badmintonových 

klubech a oddílech. Další školení proběhne 29.září v Liberci pod vedením Radka Holaty. Komunikují 

oblasti západočeská (Tomáš Knopp), jihočeská (Radek Votava)  a jihomoravská (Martina 

Bernaciková). 

Ostatní oblasti vyzýváme k větší aktivitě!!!

Metodická videa  - prvních 60 videí uveřejněno na webu ČBaS v sekci Metodika, dále se pracuje na 

úderové technice – plán 60 videí 2 základních stupňů úderové techniky
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Překlad Coach Level One (BWF) – definitivní verze se všemi požadovanými opravami odešla na 

BWF, ale BWF opět neodsouhlasila. Pavel Florián pracuje na detailním popisu změn v textu. 

4) Trenérské třídy – od května 2015 proběhlo 

1x školení III.třídy a Coach Level One (BWF) v Praze

1xdoškolení/seminář trenérů květen 2015 s Petrem Bášou (metodika) a Tomášem Krajčou (Hledá se 

šampión  - prezentace projektu)

Další doškolení/seminář trenérů proběhne 28. září 2015 v Praze – prezentace Polské cesty + kondiční 

příprava

V současné době probíhá obecná část pro uchazeče licence B (II. trenérská třída) – po ukončení se 

bude plánovat praktická část pro uchazeče (konec 2015 nebo začátek 2016)

TCM 

Většina Smluv podepsána, TMK bude provádět 1x měsíce kontrolu fungování dle schváleného 
metodického oplánu – zodpovědný Radek Votava.

Výzva trenérům TCM – účast na repre soustředěních v Nymburku.

Seniorská reprezentace

Návrh J. Provazníka – jmenovat současného juniorského reprezentačního trenéra Jacka 
Niedzwieckého i vedoucím dospělé reprezentace. Schváleno – v poměru 4 pro, 1 zdržel. 
Reprezentanti budou informováni na schůzce při MMČR.
Nabídka účasti seniorské reprezentace na soustředění v Nymburce (kombinace junioři-senioři). 

Juniorská reprezentace

Letní příprava proběhla dle plánu. Na základě těchto letních soustředění došlo k výběru hráčů pro 
pravidelné soustředění v Nymburce. 

Plán akcí v nejbližší době - Swiss Junior, Slovenia Junior, Czech Junior

MEJ – hlavní cíl letošní sezóny. Do konce listopadu proběhne konečná nominace.

MSJ Peru – česká juniorská reprezentace se akce nezúčastní

Požadavek TMK – nákup svazové kamery. Schváleno.

c) MK

MMČR 2015 – M. Kašpárek podal informace o probíhajících přípravách, proběhne přímý přenos na 
NOVA Sport a to v sobotu 26.9.2015 od 19h. Informace můžete nalézt na stránkách MMČR.

VŘ MMČR 2016, MMJ 2016, MČR 2017 – uveřejněno na webu ČBaS

United Island – M. Kašpárek podal informace o proběhlé akci United Island. Zájem o badminton byl 
velký, exhibice se zúčastnil Max Koreny a hráči ze ZMZ Praha. Akci podpořila většina 
badmintonových značek, které v ČR působí.  
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Badminton Central – badmintonová aplikace

VV projednal možnost podpory a účasti na projektu "badmintonové aplikace", který je zaměřen na 

rozvoj rekreačního badmintonu a rozšíření členské základny ČBaS.

Úkoly pro MK:

- návrh založení případné „asociace“ hráčů ve spolupráci s legislativní radou
- návrh spolupráce – majitel aplikace - provozovatel
– konzultace cenové nabídky i jinou společností

3) Legislativní rada

H. Procházková předložila za nepřítomného J. Rubáše následující změny ke schválení:

a) zrušit institut volný hráč (s registrací u ČBaS), přičemž stávajícím volným hráčům by byla 

poskytnuta lhůta na vstup do klubu / oddílu, a to například v délce 12 měsíců (příp. při přijetí 

na podzim letošního roku do 31. 8. 2016 apod.) . Jednomyslně schváleno

b) vyřešit systém „vystoupení z klubu / oddílu“, obdobně jako u přestupu. Jednomyslně 

schváleno

Návrhy budou zapracovány do Stanov a dojde k úpravě Registračního a Přestupního řádu.

4) Dozorčí rada

H. Procházková informovala o odstoupení K. Reichmanna z DR – odstoupení z rodinných a osobních
důvodů. DR předloží co nejdříve VV návrh nového člena DR a volbu nového předsedy DR.

Příští jednání proběhne ve středu 21. 10. 2015

Zapsala: H. Procházková




