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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název:

Svaz mažoretek a twirlingu ČR - NBTA, z.s.

Sídlo:

Letohradská 538/26, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Identifikační číslo:

265 44 709

Právní forma:

Spolek zapsaný do spolkového rejstříku, vedeného Městským
soudem v Praze pod spisovou značkou L 12150

Datum vzniku:

10. října 2001

Spolek je členem mezinárodní asociace WFNBTA (World Federation National Baton Twirling Association)
Cíle spolku jsou:
a) Organizování a pořádání volnočasových aktivit pro děti a mládež,
b) Rozvíjet a propagovat mažoretky jako sportovně-taneční disciplínu,
c) Rozvíjet a propagovat twirling jako sportovní disciplínu,
d) Pořádat vzdělávací akce, semináře a školení pro členy i nečleny spolku,
e) Pořádat soutěže a přehlídky mažoretek i twirlerů,
f)

Vydávat vzorové osnovy, vzdělávací materiály a závazné metodiky pro vedoucí, trenéry, členy, příp.
zřizovatele,

g) Hájit oprávněné zájmy členů Spolku.

Orgány Svazu mažoretek a twirlingu ČR - NBTA jsou:
1. Členská schůze
2. Výkonná rada
3. Revizní komise
Členská schůze Spolku je nejvyšším orgánem a do její působnosti patři:


Určit hlavní zaměření činnosti Spolku;



Rozhodovat o změně stanov Spolku;



Schvalovat výsledek hospodaření Spolku;



Hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů;



Rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

Výkonná rada je statutárním orgánem Spolku; je složen z 5 členů. Funkční období členů výboru je čtyři
roky. Za své funkce je odpovědná Členské schůzi.
Do hlavních záležitostí výkonné rady patří:


Realizace usnesení Členské schůze



Sestavení rozpočtu Spolku
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Správa majetku Spolku



Rozhodování o nabytí nebo pozbytí majetku



Přijetí či odmítnutí daru



Přijímání členů

Prezident je členem výkonné rady a zastupuje spolek ve vztahu ke třetím osobám.

Jména a příjmení členů Výkonné rady k 31. 12. 2016
Prezident: Tomáš Stavěl
Člen – technický ředitel pro mažoretky: Mgr. Petra Prajzová
Člen – technický ředitel pro twirling: Iva Rejlová
Člen – manažer pro granty a dotace: Ing. Michaela Holmanová
Člen – manažer členské základny: Pěva Vosátková

Revizní komise je kontrolní orgán Spolku; je složen z 3 členů.
Revizní komise zejména:


kontroluje činnost Spolku mezi Členskými schůzemi, předkládá Výkonné radě závěry z
provedených kontrol a návrhy z nich vyplývající



podává Radě žádost o svolání mimořádné Členské schůze nebo žádost o zasedání Výkonné rady



předkládá Členské schůzi návrh na schválení výroční zprávy Výkonné rady
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU ZA ROK 2016
První akcí kalendářního roku 2016 bylo Mistrovství ČR ve twirlingu 23.1. – 24.1.2016 v Hluku. Tohoto
mistrovství se zúčastnili všichni přihlášení twirleři třídy A, ze které byli nominováni reprezentanti ČR na
Mistrovství Evropy v twirlingu do italského Lignana. Nominace musela proběhnout bezprostředně po
Mistrovství ČR v Hluku, abychom stihli přihlásit naše soutěžící v regulérním termínu.
Abychom pomohli našemu reprezentačnímu týmu se co nejlépe připravit na evropskou soutěž,
uspořádala twirlingová sekce již druhý ročník tréninku české reprezentace, který proběhl 6.3.2016 v
Benešově u Prahy. Současně s tím proběhly i výkonnostní zkoušky na Evropský level 1, který je nově
povinný pro soutěžící v disciplíně sólo 1 baton.
Mistrovství Evropy v twirlingu se konalo 24. – 27. března v Italském Lignanu. Z České republiky se ho
zúčastnilo 71 soutěžících a 41 doprovodů. Při tomto mistrovství probíhal současně i kongres WFNBTA, na
kterém ČR zastupovali Iva Rejlová a Tomáš Stavěl. Na ME v twirlingu nejlepšího umístění za Českou
republiku (v disciplíně sólo jedna hůlka) dosáhla Eva Beranová, která se umístila na šestém místě a Vojta
Slezák, který se umístil na místě pátém.
Ještě před touto událostí proběhla 27. února 2016 členská schůze v prostorách Euro Dance Center,
Praha 1, Voršilská 14, které se zúčastnilo přes 40 reprezentantů členské základny.
Potom se už rozběhl seriál soutěží Národního šampionátu mažoretek. Začalo to 9. a 10. dubna v
Benešově Mistrovství Čech pochodových Sól a duí. Dále 16. dubna Mistrovství Moravy a Slezska Sóla a
dua a ještě 23. dubna v Dobrovici Soutěž sól a duí s rekvizitami včetně Mistrovství ČR miniformací.
Vítězové všech těchto soutěží postupovali na Mistrovství ČR v Ronově N/Doubravou.
Národní šampionát pokračoval Mistrovskými postupovými soutěžemi klasické mažoretky – 1.5. Chlumec
n/Cidlinou, 7.5. Říčany u Brna, 8.5. Mohelnice, 14.5. Žatec. Pak proběhlo 21. – 22. 5. již zmiňované
Mistrovství ČR sóla a dua v Ronově nad Doubravou. Z tohoto mistrovství byli nominováni reprezentanti na
Mistrovství Evropy mažoretek opět do Anglie. Dále proběhlo 28. května Zemské finále Moravy a Slezska
klasické mažoretky v Otrokovicích a 4. – 5. června Zemské finále Čech klasické mažoretky v Klatovech.
Celý Národní šampionát mažoretek vyvrcholil Mistrovstvím ČR klasické mažoretky 18. – 19. června v
Poděbradech. I odtud byly nominovány soubory na Mistrovství Evropy do anglického Crawley. Novinkou
letošního ročníku byla soutěž Minimiss mažoretka roku, která je určena pro dívky ve věku 6-9 let. Finále
soutěže se odehrávalo během soutěže v Poděbradech a setkalo se s velkým ohlasem.
Na konci prázdnin jsme se tradičně setkali 27.- 28. srpna při exhibici mistrů v Karlových Varech. Ve
stejném termínu proběhl Evropský twirlingový pohár v Karlových Varech.
O druhém zářijovém víkendu proběhlo školení vedoucích mažoretkových skupin včetně schůzky
stávajících porotců klasické mažoretky. Školení se kromě mažoretkových témat věnovalo i tématu první
pomoci zejména při kolapsu soutěžících na soutěžích vlivem stresu, tepla a dehydratace. Školení se
zúčastnilo 30 vedoucích a 15 porotců. Setkání porotců vedla již tradičně Mgr.Petra Prajzová.
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V termínu 6. – 8. října se konalo Mistrovství Evropy mažoretek NBTA v anglickém Crawley. Českou
republiku zde reprezentovalo 200 soutěžících. Celá výprava s doprovody měla 259 účastníků. Z tohoto
mistroství jsme přivezli šest zlatých, devět stříbrných a jednu bronzovou medaili.
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval všem reprezentantům, jak twirlingovým, tak mažoretkovým
za vzornou reprezentaci na soutěžích NBTA.
Na podzim se uskutečnila soutěž Národní twirlingový pohár třídy B a C a to v termínu 26. - 28. listopadu
v Lomnici nad Popelkou, která je určena pro twirlery třídy B a C.
V průběhu celého roku probíhala nejrůznější školení, semináře a vzdělávání jak v sekci twirlingu, tak v
sekci mažoretek. Členové Výkonné rady hledali a navštěvovali různá nová eventuální místa pro konání
jednotlivých kol Národního šampionátu mažoretek a twirlingu nebo seminářů.
Na podzim roku 2016 se SMTČR stal rovněž členem WBTF (World Baton Twirling Federation), kdy nám
byl, jako všem novým členům, přidělen status provizorního členství. Členství v této organizaci nám
umožňuje nejen rozšíření twirlingových soutěží o nové disciplíny dle pravidel WBTF, ale také o nové
mezinárodní soutěže. První soutěž dle pravidel WBTF s nominací na mezinárodní soutěž plánuje SMTČR
již na rok 2017.
V roce 2016 měl Svaz mažoretek a twirlingu 50 klubů a 1776 členů. Z toho více než 300 aktivních
twirlerů. Výkonná rada elektronicky zasedá 2x měsíčně (případně častěji) Fyzicky se sešla 3x.

T.Stavěl
prezident SMČTR

Zpráva o činnosti spolku za rok 2016 byla schválena Členskou schůzí konanou dne 26.3.2017 v Praze.

Na této schůzi rovněž prezident SMTČR pan Tomáš Stavěl předal veškeré své pravomoci prezidenta
spolku člence Výkonné rady paní Ing. Michaele Holmanové, která ho bude v jeho funkci zastávat až do
následující volební členské schůze.
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FINANČNÍ PŘEHLED ZA ROK 2016

NÁKLADY
Materiál
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby
Mzdové náklady
Ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky
Celkem

VÝNOSY

tis. Kč
172
57
11
533
416
3
26
1 218

tis. Kč

Tržby

742

Přijaté příspěvky

248

Provozní dotace

75

Celkem
Výsledek hospodaření

1 065
-153

Finanční a výroční zpráva byla schválena Členskou schůzí konanou dne 26.3. 2017 v Praze.
Podpis statutárního orgánu: Ing. Michaela Holmanová

Svaz mažoretek a twirlingu ČR – NBTA, z.s., Letohradská 26, 170 00 Praha 7, IČO: 26544709

