
 

Zápis z jednání VV JčBaS dne 22.1.2020 

Přítomni: 
Radek Votava, Linda Janoštíková, Radomír Liebl, Roman Dvořák 
 
Omluveni: Roman Janoštík 
Hosté: 
 
 

 
1) Ekonomická situace 

 Představen hospodářský výsledek za rok 2019 – odsouhlasen a bude představen na 
VH 

 Seznámení se stavem žádostí o granty na rok 2020 
 Předběžně projednán plánovaný rozpočet na rok 2020 

 
2) Projekt OTP – Oblastní talentové přípravy 

 OTP ČBaS – letos končí dvouletá smlouva s ČBaS 
(a) Dotaz na ČBaS – jak bude tento projekt probíhat dál Z: Liebl 
(b) Příprava nové žádosti – nastavení pravidel  Z: VV JčBaS 

 OTP JčK – Předneseno hodnocení dosavadní činnosti – v tomto projektu vidí VV JčBaS 
velký význam pro hráče, kteří by mohli mít potenciál k výkonnostnímu růstu 

(a) v prvním pololetí roku 2020 proběhnou všechna jednodenní soustředění + 
dvě víkendová 

(b) pro druhé pololetí stanoví VV JčBaS základní pravidla pro tento projekt 
(c) pokračování je závislé na přidělení grantu i na rok 2020 – druhá vlna 

vypsání grantů 
 

3) Návrh na změnu soutěže družstev žáků pro rok 2020 
 Radek Votava přednesl návrh na změnu herního systému  

(a) Návrh byl projednán 
(b) Po dohodě bude návrh přednesen na VH JčBas, kde bude znovu 

diskutován a teprve na základě souhlasu VH bude změněn 
 

4) Termínový kalendář       Z: Dvořák 
 První pololetí 2020 – o volné turnaje se přihlásili pořadatelé, až na dvě výjimky 
 Druhé pololetí 2020  

(a) Do termínového kalendáře budou přednostně zařazeny postupové turnaje 
na MČR 

(b) Poté budou doplněny turnaje, kde budeme hledat pořadatele 
(c) Termínový kalendář bude poslán na kluby, aby mohly zařadit své turnaje 
(d) Termínový kalendář se bude diskutovat na VH JčBaS, kde se doladí 

poslední termíny, než se odešle na STK ČBaS 
 

5) Tournamentsoftware (TS)       Z: Liebl 
 Příprava nového webu ČBaS bude zahrnovat i přihlašování na turnaje, kde je 

předpoklad, že vše bude v TS 
 JčBaS zažádá o prodloužení licence pro rok 2020 (2019 podzim byl ve zkušebním 

režimu) 
 JčBaS zajistí školení na TS v Jižních Čechách – termín bude upřesněn 



6) Regionální výběry 
 U13 (25.-26.4.2020) Český Krumlov 

(a) Připraví se rozpočet této akce včetně hráčské spoluúčasti Z: Vo, Ja 
(b) širší nominace a nominační kritéria budou oznámena  
(c) Konečná nominace proběhne během soustředění OTP 29.3.2020 

 U15 (23.-24.5.2020) Liberec  
(a) Připraví se rozpočet této akce včetně hráčské spoluúčasti Z: Vo, Ja 
(b) širší nominace a nominační kritéria budou oznámena  
(c) Konečná nominace do 4.5.2020 

 
7) Ostatní 

 Byly diskutovány turnaje minibadmintonu 
 Sepsány dotazy na ČBaS       Z: Liebl 
 Diskutován současný stav ČBaS 
 VH ČBaS – v případě dvou mandátů – účast ČB a ČK – dvou nejaktivnějších klubů 

JčBaS 
 

 


