
Schůze VV SKB Český Krumlov, 14. 12. 2017,  
Sportovní hala Český Krumlov, Chvalšinská 111, 38101 Český Krumlov 

 
Přítomni: Votava Radek, Jurný Petr, Černý Ivo, Janáček Jaromír, Sabina Milová 
Omluveni: Florián Pavel, Milisová Hana 
Host: Milová Sabina mladší. 
 
Program: 
1) Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání VV SKB ČK ze dne 22. 7. 2017 a nové úkoly 
2) Různé 
 
 

Kontrola zápisu ze dne 22. 7. 2017 
 
BEC U17, 22. – 24. 9. 2017, Český Krumlov – splněno 

 Turnaj proběhnul ke spokojenosti všech zúčastněných bez závažných nedostatků 
 VV SKB ČK děkuji všem partnerům v čele s městem Český Krumlov, Jihočeským krajem, 

firmou FZ FORZA Česká republika za podporu tohoto významného turnaje. 
 Veškeré informace o průběhu turnaje najdete na klubovém webu 

 
Léto 2017 – Votava, Milová ml. – splněno 

 Votava VV seznámil s průběhem léta, které proběhlo podle plánu. Uskutečnil se I. I II. Kemp 
(30. 7. - 5. 8. / 6. - 12. 8), klubové soustředění (27. 8. -2. 9.). Kempy byly s mezinárodní 
účastí jak hráčskou tak trenérskou. Celkem všech tří akcí se zúčastnilo přes 150 účastníků. 

 Votava VV seznámil s tím, že ke spokojenosti proběhla i letní příprava tréninkové TOP skupiny 
 
Nábory dětí na základních školách – Votava, extraligový hráči – splněno 

 Votava VV konstatoval, že nábory byly velice úspěšné a do klubu přišlo přes 20 nových dětí ve 
věku 6-10 let 

 
Žádosti hráčů o finanční příspěvek na účasti na mezinárodních turnajů včetně programu 
hráčů na období září – prosinec 2017 (Votava, Jurný, Florián) - splněno 

 Na základě od hráčů (Milisová, Milová, Janáček, Král O., Švejda a Soták) předložených 
hodnocení tohoto období VV SKB ČK emaile schválil příspěvek na mezinárodní turnaje ve výši 
1500,- Kč / turnaj 

 Podmínkou vyplacení těchto příspěvků je další vypořádání hráčů (Milisová, Milová, Janáček, 
Král O., Švejda a Soták) s klubem dle platných klubových pravidel na toto období 

 
 
Informační systém - Votava, Janáček, Florián, Jurný – splněno 
no 

 Po dohodě v pracovní skupině odstoupil klub od řešení této problematiky tímto informačním 
systémem 

 
Členská chůze klubu (Votava) - splněno 

 Proběhla 27. 8. 2018 
 Zápis je na klubovém webu 

 
Zahájení sezony (Votava, Milová ml., Jurný) – splněno 

 Proběhlo 27. 8. 2017 v areálu sportovní haly 
 
Informační nástěnka v Linecké ulici na budově Penzionu a Cukrárny U Soudu (Votava) – 
splněno 

 VV SKB ČK se emailem dohodl nástěnku zrušit 
 
 
 



 
VV SKB ČK na zasedání 14. 12. 2017 řešil 

1/ Zápisy z VV SKB – splněno 
 VV se dohodnul, že zápisy ze schůzí bude připravovat Ivo Černý ve spolupráci s předsedou 

 
2/ Trenérská rada – Votava - splněno 

 Votava navrhnul složení trenérské rady a to jmenovitě: Radka Votavu – hlavní trenér, Petra 
Jurného a Iva Černého 

 Navržení souhlasí 
 VV SKB jednohlasně složení trenérské rady odsouhlasil 

 
3/ Schůze VV SKB ČK – probíhá 

 Předseda konstatuje, že zatím není v silách současného VV klubu se pravidelněji scházet 
 Většině členům VV klubu vyhovuje komunikace emaily nebo v osobních schůzkách a to při 

koordinaci předsedy 
 
4/ Lucie Černá - neuhrazené faktury číslo 612014, 622014, 0132015, 0272015 v celkové 
výši 25254,- Kč – Votava, Jurný - probíhá 

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

 Lucie Černá uhradila zatím tři splátky (5.5. / 9.6. / 24. 7.) 
 Lucie Černá bude vyzvána k vysvětlení a k pokračování splácení (Votava, Jurný) 

 
5/ Nábory dětí ve školkách – Votava, Jurný, Florián – probíhá 

 Votava VV konstatoval, že na tuto činnost nám v podzimní části nezbyl čas 
 VV vnímá tento úkol za důležitý 

 
6/ Turnaje / soustředění pro firmy (Votava, Černý) – probíhá průběžně 

 Na podzim uspořádal klub turnaj pro Armádu a SCHWAN COSMETICS 
 Připravuje se soustředění pro kluby B. Most a Rychnov nad Kněžnou, které proběhne 4. – 10. 

3. 2018 
 Úkol – hledání dalších firem pro uspořádání firemních badmintonových turnajů 
 Úkol – navázat na zdařilé turnaje pro Armádu a SCHWAN COSMETICS i v roce 2018 

 
7/ Optimalizace práce na klubovém webu - Votava, Janáček, Florián - probíhá 

 Jaromír Janáček seznámil, že doplňování klubového webu probíhá tak, že sbírá jednotlivé 
podklady od účastníků turnajů, převážně od předsedy klubu a ty vkládá na klubový web. 

 Jaromír Janáček oznámil, že takto je schopný web doplňovat 
 Zájem o doplňování webu projevila Hana Mulisová, které se začala učit spravovat web, 

zejména doplňovat články, propozice, výsledky 
 VV zatím další spolupracovníky nenašel  
 Podklady pro web připravují Radek Votava, Jaromír Janáček, Jiří Frendl, Tomáš Švejda a 

všichni ti, co jezdí na turnaje / akce jako vedoucí  
 

8/ Granty, dotace – vyúčtování a požádání - Votava, Florián – probíhá průběžně 
 Městské granty 2017 vyúčtovat a podat nové na rok 2018 (Votava, Florián) 
 Granty Jihočeského kraje se řeší průběžně (Votava / Florián) 
 MŠMT – vyúčtování 2017 a podání 2018 (Votava / Florián) 
 ČBaS – TOP 10 – vyúčtování - proběhlo 

 
9/ Extraliga – sezona 9/201- 6/2018 - Votava, Florián - probíhá 

 Družstvo bojuje o postup do čtvrtfinále 
 
10/ Sezona 9/2017 - 6/2018 (Votava, Frendl, Jurný) 

 Turnaje mimo Český Krumlov - zajištění doprovodu / trenérů - do konce srpna 2017 na období 
do konce tohoto roku 2017 – řešíme průběžně 



 Radek Votava v krátkosti konstatoval, že se nám daří plnit tréninkové plány a turnajové účasti 
ve všech věkových kategoriích 

 Dále kvitoval možnost spolupráce se JČ a ZČ oblastí v soutěži Krajský přebor družstev 
dospělých, ve které nám velice úspěšně startuje „B“ tým, za který je zodpovědná Iva 
Janáčková 

 Spokojenost vyjádřil i s Veteránského GP, kterou organizuje Ivo Černý a seriálu se účastní 
naše družstvo 

 Poděkoval trenérům a pomocníkům za velké nasazení a profesionální přístup 
 Výsledky našich hráčů všech věkových kategorií aktualizujeme na našem klubovém webu 

 
 
11/ Léto 2018 (Votava) 

 letní příprava - průběžně se připravuje – průběžně 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 

 
12/ Plánované nákupy sportovních pomůcek a vybavení (Votava) – řešíme průběžně 

 Nutné: notebook pro účely řízení turnajů. Není nutný nový. (Janáček, Votava) - splněno 
 digitální kamera pro nahrávání zápasů (Janáček, Votava) – rozhodnutí – kupovat se nebude 
 Nutné: dokoupení sportovních tréninkových pomůcek (Frendl, Jurný, Janáček, Votava) - 

splněno 
 Tablet pro práci na tréninku (Janáček, Votava) - řešíme 

 
13/ Rozdělní práce mezi členy VV SKB Český Krumlov a další lidi – řešíme průběžně 
snažíme se vše posouvat k lepšímu. VV ale konstatuje, že to je proces na delší dobu 
Další schůze VV SKB Český Krumlov je předběžně plánovaná na červen 2018. Pozvánku rozešle 
předseda. 
 
14/ BEC U17, 5. – 7. 4. 2018 – probíhá (Votava, Florián)  

 VV klubu jednohlasně schválil tento turnaj uspořádat  
 Na přípravě se budou podílet členové VV klubu a hráči extraligového klubu 

 
15/ Pravidla klubu na období leden – červen 2018 – probíhá (Votava) 

 Připravovaná pravidla schválí členové VV klubu emailem a to do konce roku 2017 
 
16/ Žádosti hráčů o finanční příspěvek na účasti na mezinárodních turnajů včetně 
programu hráčů na období leden – červen 2018 (Votava, Jurný, Florián) – probíhá 
(Votava) 

 VV klubu obdržel od hráčů Milisová, Milová, Janáček, Král O., Švejda a Soták žádosti včetně 
turnajového a tréninkového plánu na období leden až červen 2018 

 Po uplynutí tohoto období VV klubu na základě došlých hodnocení určí výši příspěvku 
 
17/ Spolupráce s Fyzio Krumlov s.r.o., Staré Dobrkovice 74, 381 01 Český Krumlov 
(Votava) - splněno 

 Byla dohodnuta spolupráce pro hráče TOP skupiny 
 Hráčům jsou hrazeny částečné náklady za využívání služeb a to vždy po odsouhlasení  
 Zodpovídá Radek Votava 

 
18/ 33. ročník mezinárodního turnaje mládeže U154 „FZ FORZA CUP 2018“ (Votava, 
Florián) - probíhá 

 Probíhají přípravy a jednání s účastníky, kteří budou z Dánska, Německa, Slovinska, Maďarska 
a ČR 

 
19/ Seriál turnajů přípravek – březen až červen 2018 (Votava) 



 Radek Votava nás informoval, že turnaj bude mít nový herní formát. Ve spolupráci s ČBaS se 
bude hrát podle pravidel MINIBADMINONU 

 Veškeré informace najdete na našem webu 
 
20/ Turnaj regionálních výběrů U13 – duben 2018 (Votava) 

 Radek Votava nás informoval, že turnaj je připravený 
 
 
21/ Zdravotní prohlídky (podzim 2017) – splněno 

 Radek Votava informoval o tom, že prohlídky se povedlo u vybraných hráčů a hráček 
realizovat u paní doktorky Milady Novákové na podzim roku 2017 

 Úkol – zajistit po vydání termínového kalendáře prohlídky na další období. Termín prohlídek 
září / říjen 2018 – Votava. 

 
22/ Sportovní Ankety 2017 – přihlašuje Votava 

 Nejúspěšnější sportovec Českokrumlovska  
 Nejúspěšnější sportovec Jihočeského kraje 
 Nejúspěšnější sportovec Jihočeského kraje do 15 ti let 

 
Závěrem předseda klubu poděkoval všem přítomným za spolupráci na řešení klubových 

záležitostí a popřál všem šťastné a veselé vánoce a úspěšný vstup do Nového roku 
 
Českém Krumlově, 14. 12. 2017 
 
Radek Votava – předseda klubu 


