
 

 

Zápis z jednání VH JčBaS  

Termín:  10. 1. 2022 od 19:00 hodin 

Účastníci:  VV JčBaS – Radomír Liebl, Roman Janoštík, Linda Janoštíková, Roman Dvořák, 
Radek Votava 

 Zástupci klubů JčBaS: Jiří Frendl (SKB ČK), Jan Klíma (Sokol ČB), Libor 
Kadeřávek (SK Badminton Tábor), Vladimír Marek (Sokol Vodňany - online), 
Antonín Vortel (SK Dobrá Voda) 

  
Hosté: Václav Drašnar 
 
Omluveni:   
 
Místo: https://meet.google.com/ppj-kbni-msd 
 
1) Předseda JčBaS informoval účastníky o aktuální děním v ČBaS včetně posledního jednání 

VV ČBaS dne 5.1.2021. MVH ČBaS je 12.2.2022 v Praze. 
 
2) Stanovisko oblasti k aktuálnímu dění: 

- MVH JčBaS stále navrhuje rozdělení mandátů dle licencovaných hráčů na celostátního 
žebříčku (Stanovy VV článek 15 bod 6b) 

- Návrh – jednotlivé předsedy komisí jmenuje a odvolává VV ČBaS – nejen členové 
komisí i předseda komise (Stanovy VV článek 17 bod 10) 

- Zachování oblastí, krajské svazy dále podléhají oblastním 
- Symbol / logo – dojasnění (zachování starého symbolu – logo pro reklamní účely) 

(Stanovy článek 5) 
- Reakce na mail neodpovídá spisovému řádu (článek 7 bod 1d) 
- (článek 17 bod 1) panu Frendlovi chybí mezidobí mezi VH 
- (článek 17 bod 10) Rozpočet – informovat pravidelně členy o průběžném čerpáním na 

VV ČBaS 
- Pravomoci TMK => zvážit postavení a funkci Trenérské rady => vnitřní směrnice 
- Pohlídat komise => nastavení vnitřních předpisů, zejména limit pro přesuny peněz 

v gesci dané komise. 
- Struktura TMK a jiných komisí zařadit do programu jednání 23.1.2022 

 
3) MVH JčBaS pověřuje VV JčBaS v jednání s ČBaS ohledně práce na nových stanovách 

ČBaS a odvolání/volbě nového vedení ČBaS + Jiří Frendl jako host JčBaS 
 

Pro: 10  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
4) Volba delegátů na MVH ČBaS ohledně schválení nových stanov ČBaS, odvolání 

současného vedení ČBaS a volbě nového vedení. V současné době není přesně znám 
počet mandátů – bude se vycházet z počtu licencovaných hráčů k 31.1.2022 a pak 
v případě schválení nových stanov z nového klíče. 
 
Návrh: Mandáty na tyto MVH v roce 2022 schvalujeme pro členy VV JčBaS. O 
jmenovitých delegátech rozhodne VV JčBaS dle získaných mandátů. 



Pro: 10  proti: 0  zdrželo se: 0 
 

5) Ostatní 
a. KPDŽ 2022 – rozdělení na Jarní pohár a Podzimní pohár – systém určíme podle 

přihlášených družstev (2+2), medaile, diplomy = startovné určíme podle 
skutečných náklady – 2.4.2022 sobota 

b. Jihozápadní přebor – II. Liga 2021/2022 – odstoupení Jihočeských týmů =>Covid 
c. Jihozápadní přebor – III- liga 2021/2022 – Vodňany a Tábor zjistí do konce týdne 

zájem hráčů a předseda JčBaS osloví ještě Křemži o vyjádření 
d. KPDD II. Třída je zájem ji dohrát a termín si domluví týmy mezi s sebou + 

předseda JčBaS osloví Strakonice a Křemží 
e. Dotace na LODM – samostatný grant – zjistit a podat 
f. STK JčBaS pošle aktualizovaný termínový kalendář a kluby musí posílat propozice 

včas dle RS 
g. RS dospělých změna počtu limitů na omezení hráčů – GPC nově sníženo 4 muži a 

dvě ženy 
h. OPJ dospělých medaile a diplomy 
i. Požadavek na kategorii U23 
j. Rozeslána na kluby licenci na TSW 
k. Jubilea pro rok 2022  
l. Oblastní SCM pro juniory 
m. Poslána žádost o MČR 2023 dospělých v Českých Budějovice 

 
 
 
 

 


