
Zápis č. 1/2013 ze schůze VV ČBaS dne 19.2.2013 
 
Místo konání: Praha-Strahov 
Přítomni:  Mendrek, Douša, Vorel, Skrčený, Pavelka, Osička, Musil, Nováková, Kotyza, Kollarová, Jurka, 
Drašnar, Fruehauf 
Omluveni: Procházková, Škácha, Kolář 
 
 
Program: 
 
1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV 
2) Zprávy z jednotlivých komisí 
3) Zprávy z jednotlivých oblastí 
4) Různé 
5) Závěr 
 
 

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

2) Zprávy z jednotlivých komisí 
 
MK 
 
Výběrové řízení na pořadatele MMČR 2013 
Předseda MK informoval, že došla pouze jedna nabídka na pořadatelství od oddílu TJ Sokol Brno Veselý 
Jehnice 
Z. Musil vyzval p. Vorla a p. Fruehaufa, aby se stručně vyjádřili k nabídce oddílu TJ Sokol Brno Veselý Jehnice 
na pořadatelství. 
P. Vorel informoval o situaci v oddíle TJ Sokol Brno Veselý Jehnice- změna na postu předsedy oddílu- novým 
předsedou oddílu je Stanislav Bernacik. P. Vorel informoval o plánu převedení pořadatelství MMČR na nový 
subjekt, jehož založení nyní probíhá. 
VV uložil MK a EK pokračovat v jednání s oddílem TJ Sokol Brno Veselý Jehnice a nově zakládaným 
subjektem a informovat VV v termínu do 15.3.2013. 
P. Fruehauf dále požádal v souladu s nabídkou o odeslání žádosti na upgrade turnaje na úroveň BWF GP Gold 
na roky 2014,2015- mělo by být zasláno do 3.3.2013. 
VV odsouhlasil, aby sekretariát a MK po zevrubném prostudování podmínek BWF pro pořádání turnaje 
kategorie GP Gold odeslaly nezávazný dopis na BWF s dotazem na pořádání turnaje.  
 
Výběrové řízení na pořadatele MMJČR 2013 
Z. Musil informoval, že přišla pouze jedna nabídka od pana Jana Toboly- TJ Orlová Lutyně a zároveň 
informoval o jednání s panem Tobolou. 
Z. Musil navrhl podepsat s panem Tobolou smlouvu o pořadatelství na rok 2013 s oboustrannou opcí na další 
roky. 
VV jednohlasně schválil. 
 
MČR 
Z. Musil vyjádřil spokojenost s pořadatelstvím MČR v Mostě. VV se připojil a tímto pořadatelům děkuje za 
výborné uspořádání MČR. 
Z. Musil informoval o nespokojenosti s TV přenosem z MČR- při přenosu nebyla přítomna žádná grafika. 
Jednání s ČT pokračují. 
Z. Musil navrhl vypsat výběrové řízení na pořadatele MČR 2014. VV uložil MK vypsat výběrové řízení 
s termínem podání nabídek do příštího VV. 
 
 
Žijeme Sportem 
Z. Musil informoval o prezentaci badmintonu v pořadu Žijeme sportem 



Dotazy: 
M. Nováková apelovala na úpravu nového loga na stránkách czechbadminton.cz. Logo není ve formátu, který byl 
VV schválen. Z. Musil zaurguje správce stránek. 
M. Nováková vyzvala členy VV k zamyšlení se nad úrovní společenského večera při MČR dospělých. 
 
 

TMK 
 
T. Mendrek informoval o plánovaném jednání TMK 22.2.2013- na tomto setkání by mělo proběhnout jednání o 
soutěžích mládeže a jejich fungování do budoucna a dále jednání o Systému sportovní přípravy talentované 
mládeže. 
Do konce března TMK předloží členům VV návrh na budoucí fungování Systému sportovní přípravy 
talentované mládeže. 
 
T. Mendrek informoval VV o překladu druhé úrovně materiálu pro trenéry, které vydala BWF. 
Přeloženo by mělo být P. Floriánem do konce března a bude k dispozici v elektronické podobě. 
 
Juniorská reprezentace 
T. Mendrek informoval o blížícím se MEJ v Turecku, ve stejném termínu Nation Future Cup ve Švýcarsku- 
juniorská reprezentace se zúčastní obou akcí. 
 
Seniorská reprezentace 
ME smíšených družstev dospělých Rusko- předseda TMK krátce informoval o ME, které proběhlo 10.-
17.2.2013 v Rusku. Česká reprezentace obsadila druhé místo ve skupině po těsné porážce Skotskem. Celkově 
obsadila 9. místo. 

 
EK 
 
Předseda komise M. Osička informoval návrhu rozpočtu ČBaS na rok 2013 a jeho čerpání.  
 
M. Osička informoval o nulovém příspěvku MŠMT na MS družstev Sudirman cup 2013. TMK a hráčům byla 
nabídnuta možnost úhrady startu z očekávaného zvýšeného finančního příspěvku do bonusového systému 
z Programu V (Organizace Sportu). TMK se po dohodě s hráči rozhodla, že se česká reprezentace akce 
nezúčastní. 
 
M. Osička informoval zástupce oblastí, že do konce února 2013 obdrží zálohu 15000 Kč jako dotaci na 
Talentovanou mládež. 
 
Z. Musil  krátce informoval o hospodářském výsledku ČBOS s.r.o. v roce 2012.   
 

3) OBLASTI 
 
ZČ 
M. Nováková informovala o turnaji Velká Cena Plzně a Plesu Badmintonistů. Dále informovala o Olympiádě 
dětí a mládeže, která by se měla konat příští rok v Plzni- badminton by měl být poprvé její součástí. 
 
JČ 
K. Kotyza yyjádřil nespokojenost s kvalitou diplomů, které jsou předávány na MČR všech kategorií. Bude do 
příštího roku řešeno s STK a sekretariátem. 
 
Úkol: 
VV uložil všem oblastem do příštího VV zjistit aktivní a neaktivní kluby v rámci oblasti. 
 
 
 
 
 



4) RŮZNÉ 
 
Zástupci svazu při MČR jednotlivých kategorií 
MČR družstev U19 U Brno Jehnice- T. Mendrek 
Finále play off Compo extraliga 2013- Z. Musil 
MČR U17 Orlová- J. Pavelka 
MČR U15 Plzeň- M. Osička 
MČR U13 Hradec Králové- V. Drašnar 
MČR družstev U15 Český Krumlov- M. Osička 
 
VV schválil zastoupení svazu na akcích BE a BWF (BEC Annual Delegates Meeting 2013 a BWF AGM 2013)  
sekretářkou Hanou Kollarovou. 
VV odsouhlasil podporu kandidatury Poul-Erika Hoyera Larsena na prezidenta BWF a kandidaturu Petera 
Tarcaly na Council Member BWF. 
 
M. Nováková vyzvala VV k zamyšlení nad otázkou klesající účasti na oblastních turnajích mládeže. 
 
 
Příští jednání VV ČBaS bude dne 14.5. 2013 
Zapsala: H. Kollarová, 25.2.2013 


