
 

Zápis z jednání VV JčBaS 

Termín:  19.10.2021 – 16:00 
 
Místo:  Sokolovna České Budějovice 
 
Přítomni: 
Radek Votava, Linda Janoštíková, Radomír Liebl, Roman Dvořák, Roman Janoštík 
 
Program: 
 

1) OTP JčK 2021 – 2022 
 
Aktuálně proběhla 2 soustředění ČB/ČK. Nutno zvážit pouze jedno víkendové soustředění a jedno 
soustředění ve všední den měsíčně. Dle feedbacku rodičů je větší množství soustředění za měsíc 
neúnosné.   

 
 

2) Dotace ČBaS 2021 
Dotace z ČBaS ve výši 168 000.- připravená k vyúčtování, čeká se na avizovaný doplatek 32 000.- 
který bude využit na odměny JčBaS. Poté bude dotace vyúčtována.  

 
3) Dotace Jihočeský kraj 2021 

a. Podpora činnosti krajských svazů 
i. Po dodání faktur za krajské výběry U11 bude grant vyúčtován 

b. OTP JčK – Podpora výchovy talentované mládeže 
i. Grant běží do 06/2022 – soustředění OTP JČK 

 
4) Dotace pro rok 2022 

Diskutován a upraven rozpočtový plán na rok 2022 – očekávané dotace z ČBaS ve výši  200 000.- na 
chod kraje. Jako v předchozích letech budeme na JČK podávat žádost o grant na chod kraje a 
zabezpečení talentované mládeže. 
 

5) Badminton Czech Talent U11 Český Krumlov 6.-7.11.2021 
Zodpovědná osoba Radek Votava, nominace poslána na kluby 21.10.2021, termín potvrzení 
24.10.2021 - Trenéři Roman Janoštík a Jiří Frendl. 

 
6) LODM 2022 

Zodpovědná osoba za komunikaci a organizaci Radek Votava.  
 
 

7) STK JčBaS 
Termínový kalendář na jaro 2022 diskutován. Následně bude upraven dle návrhů VV 
RS mládeže bude upraven ohledně bodování v zápasech o umístění, nutno doplnit větu o tom, že 
zápasy o umístění nemají vliv na přidělené body na 9-16 místě. Bude doplněna povinnost pro 
pořadatele turnajů GP C, D a E dávat v mládežnických kategoriích diplom + věcnou cenu (medaile….) 
 

8) Družstva 2022 
Startovné na družstvech všech kategorií se bude nově od sezony 2021/2022 stanovovat zpětně, na 
základě skutečných nákladů odehrané sezony.  

 
 
 
 



9) Různé 
- nová podoba DoPP pro rok 2022 a pro všechny granty, podepsaná v lednu na celý rok a vyplácena 
na základě počtu odpracovaných hodin, doložených pracovním výkazem.  
- Poptat kluby JčBaS ohledně zájmu o školení rozhodčích, trenérů, IS, TSW – Liebl 
- Zvážit výjezdní VH JčBaS s přenocováním, kvůli možnosti probrat více věcí. 
 
 
 


