
Schůze VV SKB Český Krumlov, 22. 7. 2017,  
Sportovní hala Český Krumlov, Chvalšinská 111, 38101 Český Krumlov 

 
Přítomni: Votava Radek, Florián Pavel, Jurný Petr, Černý Ivo, Janíček Jaromír, Milisová Hana, Milová 
Sabina 
 
Od VH, která se konala 9. 12. 2016, pracoval VV SKB Český Krumlov ve složení Votava Radek, Florián 
Pavel, Jurný Petr, Černý Ivo, Janáček Jaromír, Milisová Hana, Milová Sabina formou emailové 
korespondence a operativních schůzek k jednotlivým úkolům. 
 
1/ Aktualizace klubových pravidel (Florián, Votava, Jurný, Černý) - splněno 

 období 1. 7. 2016 - 19. 5. 2017 - pravidla schválená dne 28. 8. 2016 
 období 19. 5. 2017 - 21. 7. 2017 - pravidla schválená emailem dne 19. 5. 2017 
 období 21. 7. 2017 - 31. 12. 2017 - pravidla schválená emailem dne 21. 7. 2017 

Aktuální pravidla jsou umístěná na klubovém webu. 
 
2/ Přestup Ondřeje Krále (Votava) - splněno 

 schválený 27. 12. 2016 
 po vzájemné dohodě zaplatil klub mateřskému klubu Baníku Most 20000,- Kč (27. 12. 2016) 

 
3/ Lucie Černá - neuhrazené faktury číslo 612014, 622014, 0132015, 0272015 v celkové 
výši 25254,- Kč (Votava, Jurný) - probíhá 

 dohodnutý splátkový kalendář do konce tohoto roku 2017 (9x 2806 Kč). První splátka 30. 4. 
2017.  

 Lucie Černá pravidelně splácí 
 
4/ Optimalizace práce na klubovém webu (Votava, Janáček, Florián) - probíhá 

 klubový web spravuje Jaromír Janáček 
 byl vytvořený pracovní manuál pro zjednodušení práce 

 
5/ BEC U17, termín: 22. - 24. 9. 2017, Český Krumlov (Votava, Florián, Janáček, Milisová, 
Milová) - probíhá 

 žádost na ČBaS a BE o přidělení turnaje odeslaná dne 29. 12. 2016 - schválená 
 podepsaná smlouva s ČBaS (Votava, Florián) - splněno 
 vydané propozice 5. 7. 2017 (Votava, Florián) - splněno 
 průběžně: další úkoly do začátku turnaje, organizace turnaje a vyhodnocení (Votava, Janáček, 

Milisivá, Milová) 
 http://www.badmintonckrumlov.cz/czech-u17-int. 

 
6/ Přihláška o turnaje vypisované ČBaS a naše tradiční akce na období 1. 9. 2017 – 30. 6. 
2018 (Votava, Jurný) - splněno 

 přihláška odeslaná 25. 3. 2017 
 po dohodě VV klubu žádáme a máme přidělené tyto turnaje: 

a/ MČR družstev dorostu – prosinec 2017 
b/ FZ FORZA XII. ročník CZECH TALENT U11 (družstva a jednotlivci) – podzim 2017 
c/ FZ FORZA 30. ročník regionálních výběrů U13 o "Českokrumlovský pohár" – jaro 2018 
d/ FZ FORZA XVIII. Ročník Seriálu turnajů přípravek, přesný termín doplníme až po vydání 
termínového kalendáře JčBaS – jaro 2018 
e/ 33. ročník mezinárodního turnaje družstev U15 "FORZA CUP" 2018 (červe 2018) 
 
7/ Jihočeský termínový kalendář 9/2017 – 6/2018 (Votava) - splněno 

 vydán v polovině července 2017, dán na klubový web 
 
8/ Objednávky haly a ubytování na klubem pořádané akce na 9/2017 - 8/2018 (Votava) - 
splněno 

 objednání ubytování na gymnázium na akce pořádané naším klubem 
 objednání ubytování ve Sportovní hale na akce pořádané naším klubem 



 objednání sportovní haly na klubové tréninky 
 objednání sportovní haly na akce / turnaje pořádané klubem 

 
9/ Léto 2017 (Votava, Milová ml.) - probíhá 

 letní příprava – zajištěná a probíhá – trenér Votava 
 I. Kemp (30. 7. - 5. 8. 2017) - trenéři: Votava, Maňásek, Černý, Milová ml. a hráči klubu 

(extraliga) - zajištěno 
 II. Kemp (6. 8. – 12. 8. 2017) - trenéři: Maňásek, Frendl, Černý, Milová ml., Jurný, Votava - 

zajištěno 
 klubové soustředění (27. 8. - 2. 9. 2017) - trenéři: Frendl, Maňásek, Votava, Černý, Milová 

ml., Jurný, starší hráči klubu (extraliga) – zajištěno 
 v jednání je ještě účast trenérů z Dánska na 2. kempu a klubovém soustředění 

 
10/ Nábory dětí na základních školách (Votava) - probíhá 

 příprava letáku (Soták, Votava, Florián) – splněno 
 tisk letáku (Kotyza, Votava) 
 nábory (Milisová, Milová ml., Janáček, Soták, Král, Švejda) – proběhnou první týden v září 

 
11/ Nábory ve školkách (Votava, Florián, Jurný) - probíhá 

 v září oslovíme vedení školek v Českém Krumlově s nabídkou ukázky a předvedení badminton 
ve 3 - 5 45 minutových lekcích 

 vítáme jakékoliv nápady 
 
12/ turnaje / soustředění pro firmy / kluby (Votava, Černý) 

 Tradiční turnaj pro firmu Schwan Cosmetisc proběhne v termínu 21. 10. 2017 
 Tradiční turnaj pro Armádu ČR proběhne v termínu 14. 12. 2017 
 Soustředění klubů B. Most a Rychnov nad Kněžnou proběhne v Českém Krumlově ve dnech 4. 

- 10. 3. 2018 
 Uspořádání podobných akcí i pro další firmy a kluby. 

 
13/ Příspěvek hráčům na účasti na mezinárodních turnajích za období 1/2017-6/2017 
(Votava, Jurný, Černý, Florián) – splněno 

 po oslovení hráčů a na základě jejich odpovědí se VV klubu emailově dohodl podpořit níže 
uvedené hráče částkou 1000,- Kč za každý odehraný mezinárodní turnaj, který finančně 
nepodpořil ČBaS. 

 hráčům byl příspěvek vyplacený dne 24. 6. 2017 (Hadáčková: 3000 Kč, Milová: 1000 Kč, 
Janáček: 5000 Kč, Švejda: 6000 Kč, Soták: 2000 Kč, Král: 7000 Kč) 

 
14/ Žádosti hráčů o finanční příspěvek na účasti na mezinárodní turnaje včetně programu 
hráčů na období do konce roku 2017 (Votava, Jurný, Florián) 

 hráči odevzdali své žádosti do 24. 6. 2017 
 s hráči byl proveden osobní pohovor (11. 7. 2017) 
 VV SKB ČK hráčů emailem schválil příspěvek na mezinárodní turnaje, které přímo nepodporuje 

ČBaS, ve výši 1500,- Kč / turnaj 
 podmínkou vyplacení je chování se a řízení podle klubových pravidel schválených na dané 

období, plnění si povinností vyplívající z extraligové smlouvy 
 podmínkou je předložení tréninkového a turnajového plánu na období leden – srpen 2018 a 

osobní pohovor s vedením klubu v polovině srpna 2017 
 příspěvky budou hráčům po předchozím schválení VV SKB vyplaceny v polovině prosince 2017 

 
15/ Informační systém (Votava, Janáček, Florián, Jurný) 

 v červnu proběhlo seznámení s informačním systémem, který by měl zjednodušit komunikaci 
s hráči a rodiči a to zejména co se týče nominací, přihlašování na akce / turnaje 

 do poloviny srpna se rozhodneme, zda tento systém budeme používat. Nyní řešíme technické 
věci okolo fungování 

 
 



16/ Členská schůze klubu (Votava) 
 termín je stanovený na 27. 8. 2017 
 pozvánka se zpracovává 
 úkol pro všechny členy VV SKB ČK - do 10. 8. 2017 ústně / emailem sdělit, zda jsou připraveni 

i nadále pracovat ve VV SKB 
 
17/ Zakončení a zahájení sezony (Votava, Milová Sabina ml., Jurný) 

 zakončení sezony proběhlo 25. 6. 2017 na bowlingu v Českém Krumlově 
 zahájení sezony proběhne v neděli 27. 8. 2017 v areálu sportovní haly a okolí – nyní se 

zpracovává pozvánka (Milová ml.), která bude vyvěšena na nástěnce ve sportovní hale a na 
klubovém web 

 
18/ Informační nástěnka v Linecké na budově Penzionu a Cukrárny U Soudu (Votava) - 
probíhá 

 oslovení hráčů extraligového družstva, zda si obměnu nástěnky a aktualizaci informací 
nevezmou na starost 

 
19/ Granty, dotace – vyúčtování a požádání (Votava, Florián) 

 ve stanovených termínech podal klub vyúčtování dotací a grantů, které vypsalo město Český 
Krumlov, Jihočeský kraj, MŠMT a ČBaS 
 

a/ město ČK - neinvestiční dotace na činnost, plošný příspěvek za rok 2016 (1/2017) 
b/ město ČK - neinvestiční dotace na nájemné za rok 2016 (1/2017) 
c/ město ČK - finanční příspěvek na činnost za rok 2016 (1/2017) 
d/ Jihočeský kraj - Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže 7/2016 - 6/ 2017 (12/2016) 
e/ Jihočeský kraj - dotace na reprezentaci Jihočeského kraje - MČR U13 2016 (12/2016) 
f/ MŠMT - neinvestiční dotace na činnost program VIII za rok 2016 (1/2017) 
g/ ČBaS -TOP 10 (12/2016) 
 

 ve vypsaných termínech podal klub žádosti o dotace a granty, které vypsalo Český Krumlov, 
Jihočeský kraj, MŠMT a ČBaS 
 

a/ město ČK - neinvestiční dotace na činnost, plošný příspěvek na rok 2017 (2/2017) - schváleno 
b/ město ČK - neinvestiční dotace na nájemné na rok 2017 (2/2017) - schváleno 
c/ město ČK - příspěvek na činnost - Úhrada ušlého zisku z provozu bývalé ubytovny na rok 2018 
(7/2017) - podáno 
d/ Jihočeský kraj - dotace na mezinárodní turnaj družstev U15 „FZ FORZA CUP“ 2017 (opatření 8), 
podáno 1/2017, vyúčtování do poloviny srpna 2017 (7/2017) - podáno 
e/ Jihočeský kraj - Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže 7/2017 - 6/ 2018 - podáno 
f/ Jihočeský kraj - dotace - pořadatelství významných aktivit na území Jihočeského kraje v oblasti 
vědy, mládeže a sportu - Czech U17 International 2017 - Mezinárodní mistrovství ČR v badmintonu do 
17 let (1/2017) - schváleno 
g/ MŠMT - neinvestiční dotace na činnost program VIII na rok 2017 (12/2016) - schváleno 
h/ ČBaS - TOP 10 - přidělená, vyúčtování do 12/2017 
 
20/ Anketa Nejúspěšnější sportovec Českokrumlovska 2016 (Votava) 
V pondělí 19. prosince proběhlo v prostorách Prokyšova sálu slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější 
sportovec českokrumlovska 2016. Mezi desítku nejlepších sportovců byli z našeho klubu vybráni Petr 
Beran, Jaromír Janáček, Hana Milisová a Tomáš Švejda. V kategorii talent roku 2016 byla společně s 
další třemi mladými sportovci oceněna Bára Hadáčková a kolektivem roku 2016 bylo vyhlášeno 
extraligové družstvo SKB Český Krumlov. V kategorii trenér a sportovní organizátor si cenu převzali Jiří 
Frendl a Radek Votava. 
 
Ve čtenářské anketě Sportovní hvězda celkově se nejvýše z našich umístil na třetím místě Jaromír 
Janáček (156 hlasů). Do první desítky se ještě vešli na pátém místě Tomáš Švejda (82 hlasů), šestá 
Sabina Milová (58 hlasů) a desátá Hana Milisová (16 hlasů). 
 



Blahopřejeme. 
 
21/ Anketa Sportovec Jihočeského kraje 2016 (Votava) 
Taletem roku 2016 byl vyhlášený Per Beran. Blahopřejeme. 
 
22/ Anketa Badmintonista ČR roku 2016 (ČBaS) 
Trenér roku byl vyhlášený Radek Votava. Blahopřejeme. 
 
23/ Extraliga – sezona 9/201- 6/2018 (Votava, Florián) 

 Složení družstva - v červnu proběhla schůzka se stávajícími členy družstva, od kterých máme 
potvrzenou účast i další sezonu 

 Smlouvy s členy extraligového družstva Jaromírem Janáčkem, Ondřejem Králem, Petrem 
Beranem, Tomášem Švejdou, Hanou Milisovou, Sabinou Milovou a Bárou Hadáčkovou budou 
podepsány do konce července 2017 

 Nadále probíhá jednání s Dimitarem Delchavem z Bulharska, který byl poslední dvě sezony 
členem družstva 

 Posílení družstva o dalšího hráče nebo hráčku je otevřenou záležitostí. Vzhledem k finančním 
možnostem našeho klubu ale spíše k dalšímu posílení nedojde 

 Cílem je udržení i pro další extraligový ročník, ideálně postup do čtvrtfinále a finálové turnaje 
 
24/ Sezona 9/2017 - 6/2018 (Votava, Frendl, Jurný) 

 Tréninkové skupiny budou zveřejněny do 5. srpna 2017 
 Zimní soustředění proběhne v termínu 27. - 29. 12. 2017 v Českém Krumlově 
 Pořádané turnaje - zajištění organizátorů / trenérů - do konce srpna na období do konce 

tohoto roku 
 Turnaje mimo Český Krumlov - zajištění doprovodu / trenérů - do konce srpna na období do 

konce tohoto roku 
 
25/ Léto 2018 (Votava) 

 letní příprava - průběžně se připravuje 
 I. Summer Camp bude v termínu 29. 7 - 4. 8. 2018 - průběžně se připravuje 
 II. Summer Camp bude v termínu 5. 8. - 11. 8. 2018- průběžně se připravuje 
 Letní klubové soustředění bude v termínu 26. 8. - 1. 9. 2018- průběžně se připravuje 
 Na všechny tři akce máme objednanou sportovní halu a ubytování 

 
26/ Plánované nákupy sportovních pomůcek a vybavení (Votava) 

 Nutné: notebook pro účely řízení turnajů. Není nutný nový. (Janáček, Votava) 
 digitální kamera pro nahrávání zápasů (Janáček, Votava) 
 Nutné: dokoupení sportovních tréninkových pomůcek (Frendl, Jurný, Janáček, Votava) 
 Tablet pro práci na tréninku (Janáček, Votava) 

 
27/ Rozdělní práce mezi členy VV SKB Český Krumlov a další lidi 

 Radek Votava - předseda klubu, hlavní trenér, organizátor, komunikace se sponzory, web, 
granty a dotace, tvorba materiálů pro sponzory, propozice, účetnictví, odměňován na základě 
vydané faktury 

 Pavel Florián - místopředseda - granty a dotace, tvorba materiálů pro sponzory, komunikace 
se zahraničím, dobrovolná činnost 

 Jaromír Janáček - člen VV SKB ČK, klubový web, trenér mládeže, odměňován na základě 
odpracovaných hodin (faktura) 

 Petr Jurný - člen VV SKB ČK, trenér mládeže, organizace výjezdů mládeže, dobrovolná činnost 
 Ivo Černý - člen VV SKB ČK, trenér mládeže, členská základna, klubové příspěvky, DPP 3 - 4x 

za rok 
 Hana Milisová - člen VV SKB ČK, hráčka, kronika, nábory ve školách a školkách, pomoc 

s webem, dobrovolná činnost 
 Sabina Milová - člen VV SKB ČK, ubytování, hala, dobrovolná činnost 



 Sabina Milová mladší - hráčka, organizování klubových společenských akcí, nábory ve školách 
a školkách, organizace letních kempů, dobrovolná činnost, za práci okolo kempů a 
mezinárodního turnaje DPP 

 Tomáš Soták - hráč, trenér mládeže, tvorba plakátů, propozic, DPP dle odpracovaných hodin 
5-6 x do roka 

 Karel Kotyza - hráč, tisk materiálů, pomoc s návrhy, za tisky fakturace, dobrovolná činnost 
 
 
Další schůze VV SKB Český Krumlov je předběžně plánovaná na 27. 8. 2017 a to od 13:00 hodin ve 
sportovní hale. Prosím všechny členy VV o potvrzení nebo navržení jiného termínu. 
 
V Českém Krumlově, 22. 7. 2017 
 
Radek Votava – předseda klubu 


