
Zápis č. 7/2014 ze schůze VV ČBaS dne 19. 11. 2014 
 
Místo konání: Praha-Strahov 
Přítomni: Mendrek, Dostál, Pavelka, Nováková, Votava, Procházková, Douša, Osička, Drašnar, Jurka, Kolář,  
Hosté: Reichman,  
Omluveni: Skrčený, Kašpárek, Škácha 
 
Program: 
 
1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního jednání VV 
2) Zprávy z jednotlivých komisí 
 a) KR 
 b) STK – návrh na úpravu stávajícího systému licencí 
 c) EK  
 d) MK-ME družstev, organizace a konečné vyúčtování, VŘ na oblečení pro reprezentaci, VŘ na  
 pořadatele MMČR v roce 20215 
 e) TMK – ME družstev, mezinárodní turnaje juniorů (Slovinsko, Slovensko, Chorvatsko), MMJ ČR,  
 soustředění  Nymburk 
3) MMČR 2014 Praha 
4) TMK – informace od pracovní skupiny 
5) ODM Plzeň 
6) Zprávy z oblastí 
8) Různé 
 
 
 
1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV 
 
 
Úkoly byly diskutovány v rámci jednotlivých komisí. 
 
 
2) Zprávy z jednotlivých komisí 
 
KR 
 
MMJ ČR – rozhodčí zajištěni v dostatečném počtu, turnaj proběhl v pořádku 
 
MČR 2015 Karviná – rozhodčí zajištěni, s pořadatelem budou konzultovány všechny potřebné 
požadavky týkajících se lajnových rozhodčí, zajištění ukazatelů skóre,… 
 
Školení rozhodčích  
 

- v rámci turnaje GP „A“ Holobradý a MČR U19 proběhne školení rozhodčích III. třídy 
- požadavek oblasti JČ na školení rozhodčích II. třídy – termín při GP a U13 Český Krumlov 

 
BWF – J. Kolář informoval o rozhodnutí BWF, že min. do LOH 2016 nedojde k žádným změnám 
v systému počítání, tedy systém 5x 11 bodů, který se zkoušel, nebyl prozatím schválen. 
 
STK 
 
H. Procházková přednesla požadavek I. Škáchy, aby byla databáze hráčů upravena tak, aby nešlo 
automaticky prodlužovat licence u zahraničních hráčů. 
 
F. Stádník byl již o tomto informován – úprava bude provedena nejpozději do 30. 1. 2015 



H. Procházková vznesla dotaz na JM Oblast týkající se hostování hráče Nahrebeckého, zda by 
souhlasila s hlasováním o udělení výjimky týkající se hostování hráče Nahrebeckého za oddíl SK ABC 
Brno s tím, že podmínkou by byl souhlas všech týmů, které se účastní příslušné oblastní soutěže. 
Oddíl přes on-line systém prodloužil hráči licenci, zapsal výše jmenovaného hráče na soupisku 
družstva, ale nepodal včas žádost o hostování zahraničního hráče. STK na základě nedodržení pravidel 
o hostování zahraničního hráče, hráči hostování nepovolil. JM oblast nesouhlasí s případným 
hlasováním o výjimce a respektuje rozhodnutí STK – zmíněnému oddílu byl postup týkající se účasti 
zahraničních hráčů dostatečně vysvětlen i v sezóně minulé. VV ČBaS tedy potvrzuje rozhodnutí 
STK. 

 
MK – za nepřítomného M. Kašpárka podala informace H. Procházková 
 
MČR dospělých 2015 – přípravy probíhají bez větších problémů. 
 
MMČR 2014 – H Procházková informovala členy VV o „otevřeném dopise“, který obdržela a její 
následné osobní reakci. Otevřený dopis se z větší části týkal především VŘ na pořadatele MMČR 
2014, kde bylo uvedeno spousta nepravdivých informací.  
VV přijal stanovisko Dozorčí rady k MMČR 2014 a dále konečné vyúčtování MMČR, které skončilo 
v kladných číslech. 
 
ME družstev dospělých 2014 – turnaj proběhl bez větších komplikací. Návštěvnost byla slabší, než 
jsme očekávali, ale v daném termínu  probíhaly i jiné badmintonové turnaje (MMJ Slovenska, GP „B“ 
v Ostravě) a také finále Fed Cupu v O2 Aréně. Konečné vyúčtování ještě není zcela uzavřeno. 
 
VŘ na dodávku oblečení pro reprezentaci  
  
Do VŘ na dodávku oblečení pro rok 2015 a 2016 se přihlásili dva uchazeči – firma VICTOR Sport 
s.r.o. a Sport Lubas s.r.o. Obě nabídky splnily podmínky vypsaného VŘ. VV ČBaS požaduje 
upřesnění nabídek – u firmy VICTOR Sport, zda je předložené množství myšleno na zmíněné 2 roky, 
u firmy Sport Lubas – upřesnění celkového počtu oblečení. 
 
VŘ na pořadatele MMČR 2015 – do VŘ se přihlásil jediný zájemce – MIRA Business Group s.r.o., 
jednatel J. Mikulka (spolupořadatel MMČR 2014 a ME družstev v Praze. Předkladatel nabídky splnil 
požadované podmínky VŘ. VV požaduje ujasnění finančního plnění vůči svazu a doplnění zda budou 
splněny všechny požadavky týkajících se rozhodčích – ubytování,…  
 
Badminton Revue – členové VV ČBaS obdrželi s předstihem od M. Kašpárka nabídku pana Stýbla 
týkající se Badminton Revue v roce 2015.  
 
Varianty spolupráce: 
 

a) Vysílání na SPORT 5 TV – vysíláno 1x/měsíc (25 minut) – celkové náklady na výrobu ve výši 
25tis. Kč, platba za vysílání 6tis.,-Kč. Pokrytí nákladů – 15tis. svaz, 10tisíc hobby hráči, 6tis. 
reklama firem 

b) Internetové vysílání (2x měsíčně 10-15 minut, nebo nepravidelně dle potřeby) – celkové 
náklady ve výši 30tis. Kč včetně produkce, postprodukce a dopravy. Pokrytí nákladů – 15tis. 
Svaz, 10 hobby hráči, 5tis. reklama firem 

 VV ČBaS upřednostňuje internetové vysílání s tím, že vyžaduje dopracování nabídky- obsah pořadu, 
jak dlouhé pořady vysílat a potvrzení případného doplacení nákladů z výše zmíněných dalších zdrojů. 
 
 
 
 
 



EK  
 
Rozpočet 2014 
 
M. Osička informoval členy VV o Rozhodnutí MŠMT, že nebude vyplacena poslední částka 
z programu V ve výši 517tis. Kč. Navrhl, aby i přes tento nedoplatek, bylo dodrženo čerpání rozpočtu 
v plné výši, výdaje budou doplaceny ze zisku z MMČR, z licencí a z loterijních peněz ČOV. VV 
návrh jednohlasně schválil. 
 
Návrh Rozpočtu 2015 
 
M. Osička vyzval všechny komise, aby mu nejpozději do 15. 12. zaslal své návrhy rozpočtu na rok 
2015.  
 
TMK 
 
ME družstev –T.Mendrek informoval o ME družstev, které proběhlo ve dnech 7.-9.11 v Praze, ve 
Sportcentru Step. Výsledky bylo možné sledovat aktuálně na webu ČBaS. Hráči ve složení J. Fröhlich, 
P. Koukal (z osobně-pracovních důvodů nebyl přítomen při pátečním utkání), J. Bitman, P. Florián, O. 
Kopřiva, A. Bášová, Š. Křížková, K. Tomalová a Z. Pavelková podali své nejlepší výkony, ale 
bohužel překvapení se nekonalo a družstvo obsadilo 2. místo ve skupině a tedy nepostoupilo do 
finálových bojů, které se uskuteční v únoru příštího roku. 
T. Mendrek poděkoval všem hráčům za jejich výkony a pořadatelům za uspořádání celého turnaje. 
 
MM turnaje juniorů – M. Tomasz krátce informoval o turnajích, kterých se juniorská reprezentace 
zúčastnila. Turnaje – MMJ Chorvatsko, MMJ Slovinsko, MMJ Slovensko a MMJ ČR. Výsledky bylo 
možné sledovat na webových stránkách svazu. 
 
NSC – soustředění v rámci NSC v Nymburce nadále probíhají. 
 
Coach Level 1 – po odsouhlasení překladu od BWF bude možné v rámci spolupráce ČOV – Mladá 
Fronta nechat publikaci vytisknout za velmi výhodných podmínek. 
 
EH v Baku 12.-28. 6. 2015 –  základní podmínky účasti ze strany ČOV je platba 10tis./každého 
účastníka, včetně doprovodu. VV schválil případnou podporu každého kvalifikujícího se hráče a 
schváleného doprovodu. Další informace budou znány po semináři ČOV, který proběhne dne 17. 12. 
2014 
 
TMK – pracovní skupina 
 
M. Osička informoval členy VV o jednáních, která proběhla v rámci hledání nového předsedy TMK – 
většina dotazovaných je ochotna být nápomocna v rámci vedení tréninků, doprovodu na turnaje či 
vytvoření metodického materiálu pro trenéry, ale nenašel se nikdo, kdo by chtěl vzít na sebe 
zodpovědnost za vedení TMK. 
Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem VV schválil následující model – zajistit přípravu juniorů, 
vrchol sezóny MEJ U19. Zajištění bylo předběžně projednáno s T. Mendrekem a D. Palyamou, pod 
kterým se v současné chvíli připravuje skupinka seniorských a juniorských reprezentantů. Nadále tedy 
snaha nalézt kandidáta, který bude ochoten přijmout zodpovědnost za TMK. 
Všichni reprezentanti, včetně jejich trenérů budou o současném stavu TMK informováni. 
 
V průběhu prosince proběhne setkání vybraných trenérů – směřování TMK, reprezentace. 
 
 



ODM Plzeň 
 
M. Nováková informovala o přípravách ODM v Plzni.  
- konečné nominace hráčů z jednotlivých krajů budou následně potvrzeny ČBaS.   
- budou osloveni vhodní ambasadoři akce 
 
 
3) Zprávy z oblastí 
 
ZČ 
 
Milada Nováková informovala o školení trenérů IV. třídy, které proběhne ve dnech 6. 12. a 13.-14.12. 
2014 v Plzni pod vedením J. Segeče. Veškeré informace jsou uvedeny na webových stránkách ZČ 
oblasti. 
 
Ples badmintonistů – M. Nováková pozvala všechny přítomné na ples badmintonistů, který se 
uskuteční v sobotu 17. Ledna 2015 v Tyršově domě Praze a jehož výtěžek bude věnován na konto 
Solibad. 
 
 
VČ 
 
V. Drašnar požádal EK zda by v roce 2015 mohly být oblastem zaslány i neúčelové finance. 
 
 
4) Různé 
 
Badmintonové koberce – H. Procházková vyzvala opětovně oblasti, které ještě nezaslaly 
inventarizaci zapůjčených koberců, aby tak učinily nejpozději do 30. 12. 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání VV ČBaS bude dne 14. 1. 2015 
 
 
 
Zapsala: H. Procházková 


