
 

Zápis z jednání VV JčBaS dne 20.4.2021 

Přítomni: 
Radek Votava, Linda Janoštíková, Radomír Liebl, Roman Dvořák, Roman Janoštík 
 
Omluveni:  
Hosté: Jan Klíma  
 
Jednání proběhlo on-line 
 

 
1) Dotace od Jihočeského kraje 

 Stále ještě nedoběhla dotace OTP JčK, která končí 30.6. 
i) Vzhledem k tomu, že projekt neprobíhá z důvodu COVID 19 – uzavření tělocvičen, 

byla odeslána žádost na kraj o převod prostředků z bodu 4.1 soustředění do bodu 
1.1 badmintonové míče a jejímu navýšení. 

ii) Jednání Jihočeského kraje s tímto bodem jednání je naplánováno na 29.4. 
 Přebory Jihočeského kraje – žádost podána 
 Podpora činnosti krajských svazů – žádost podána 
 Podpora výchovy talentované mládeže – žádost podána 
 Sportovní činnost dětí a mládeže – není určeno pro krajské svazy, ale přímo pro 

oddíly 
 

2) Badmintonové míče – v případě, že bude vyhověno naší žádosti o převod prostředků 
z dotace OTP JčK 
 Potřeba provést vyúčtování do konce 06/2021 
 Klíč k rozdělení badmintonových míčů  
 Výběrové řízení 
 

3) Dotace od ČBaS 
 Zabezpečení oblastní organizace badmintonu 

i) Přislíbeno 150.000 – zatím není schválen rozpočet 
ii) 30.000,- fakturováno na svaz za 1.Q 

 Oblastní talentovaná příprava – OTP ČBaS – projekt ukončen. Od 1.1.2021 přechod 
do třístupňové přípravy talentované mládeže 
i) SpS nejnižší stupeň – organizují kluby – v Jihočeském kraji se přihlásili a následně 

byly vybráni oddíly TJ Sokol České Budějovice a SK Badminton Český Krumlov 
 

4) Termínový kalendář – dotaz na ČBaS 
 Příprava na podzimní část  

i) OPJ 
ii) Postupové GPC  
iii) Místa, kde se turnaje mohou odehrát – mimo provoz jsou Vodňany  
iv) OPJ U11 přiřadíme k OPJ U15 a OPJ U19 pro rok 2021 

 
5) Družstva - do dalšího jednání VV JčBaS  

 KPDŽ – možnost odehrání jednokolové soutěže 
 KPDD – možnost odehrání jednokolové soutěže 
 KPDD I. třída – domluva se Západočeskou oblastí - Liebl 

i) Spojení Jihozápadního přeboru 



 KPDD II. třída - domluva se Západočeskou oblastí - Liebl 
i) Spojení Jihozápadního přeboru 
ii) Samostatný Jihočeský přebor       

 
6) Různé 

 Hala ČK uzavřena do srpna 2021 – aktualizováno 20.4.2021 
 Hala ve Vodňanech uzavřena od července 2021 do března 2022   
 VH JčBaS podle možností osobně, nejdříve v květnu 

i) Termín 26.5.2021 
ii) Program  

(1) Ekonomická situace 
(2) Granty 
(3) Delegáti VH ČBaS 
(4) Družstva 
(5) Termínový kalendář 
(6) Ostatní 

iii) Místo setkání České Budějovice 
 
7) Jednání SR 22.4.2021 19:00 

 zástup za předsedu – Votava nebo Janoštíková nebo oba 
 
 


