
 

 

 

 
Zápis z Valné hromady oblastního badmintonového svazu   

konané dne 2.6.2021 od 17:00 v Hradci Králové 

 

1. V 17:00 byla předsedou zahájena valná hromada předsedou 
oblastního badmintonového svazu a byli uvítáni všichni 

delegáti a hosté. 
 

2. Byl schválen program a obsazení jednotlivých komisí VH 
 

 
3. Byl schválen rozpočet oblastního badmintonového svazu 

v celkové výši, jak byl předložen, dílčí úpravy budou 
směrovány z podpory oblastních přeborů do podpory TM a 

oblastního badmintonového centra. Hlasování 9/0/0 
 

4. Předsedou STK byl navržen plán oblastních turnajů pro 
druhou polovinu roku 2021 a první pololetí roku 2022. 

Zástupci klubů mají za úkol do 15.6. zaslat předsedovi STK 

požadavky na přiřazení turnajů. Bude zohledněna účast klubů 
na VH. 

 
5. Byla přednesena zpráva mandátní komise, z 16 pozvaných 

klubů se zúčastnili delegáti z devíti, Valná hromada byla 
usnášeníschopná. 

 
6. Byla diskutována činnost a ukončení podpory ČBaS našeho 

SCM, cílem je pokračování centra a vyjednání podpory pro 
toto centrum. Bylo odhlasováno podstoupení dokumentů 

ohledně přihlášení, průběhu, komunikačního řízení a 
hodnocení s následným zrušením DR ČBaS, která si tyto 

dokumenty jménem předsedy vyžádala. 
V činnosti SCM budeme pokračovat i v dalším období, ale 

jenom za situace, kdy se nám podaří vytvořit kloudný projekt 

s tréninkovými jednotkami minimálně třikrát týdně, za 
podpory rodičů, sponzorů, oddílů a oblastního svazu. 

  
7. Byla diskutována současná atmosféra a aféry spojené 

s vedením ČBaS, úpravu stanov vidí delegáti jako jedinou 
možnou „brzdu a kontrolu“ v nastalé situaci, padl i názor na 

odstoupení všech aktérů této situace (předseda svazu, 
předseda TMK, předseda SR, předseda DR). Padl i názor na 

odvolání současného VV ČBaS. Delegáti nejsou spokojeni 
s navýšením finanční zátěže administrativního úseku svazu 

na úkor podpory sportovní činnosti, reprezentantů a TM. 



8. Byli zvoleni delegáti na Valnou hromadu ČBaS v Praze 

19.6.2021, jeden mandát je zatím nerozdělený. Delegáti byli 
zvoleni jednomyslně. Hlasování 9/0/0 

 

9. Proběhla volba nového VV oblastního svazu, ve složení 
předseda svazu, předseda STK a člen výboru. Všichni 

kandidáti byli zvoleni jednomyslně. Hlasování 9/0/0 
 

10. Bylo přečteno a schváleno usnesení z valné hromady 
oblastního badmintonového svazu. Hlasování 9/0/0 

 
11. Ve 20:00 byla ukončena VH oblastního badmintonového 

svazu. 
 

 
 

 
Zapsal: Václav Drašnar - předseda 


