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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 2017 

 

Činnost svazu v roce 2017 je možné rozdělit na pomyslné dvě části. Jedna část jsou tzv. pravidelné 

tradiční aktivity a druhá část jsou aktivity nové. 

Pravidelné aktivity: 

V roce 2017 bylo tradičně první akcí Mistrovství ČR v twirlingu, které se tentokrát konalo v Karlových 

Varech a dle následného dotazníkového šetření se setkalo s velkým úspěchem zejména po stránce 

organizační. Za to patří veliký dík paní Evě Žilákové a rovněž celé twirlingové sekci v čele s Ivu Rejlovou. 

Dále následovalo Mistrovství Evropy v twirlingu NBTA, na které naše výprava vyrazila do chorvatské 

Poreče.  

Po tomto mistrovství se už rozjel řetěz soutěží klasické mažoretky. Soutěž odstartovala v Hluku a 

pokračovala přes jednotlivá oblastní a zemská kola až po finále MČR, které pro sóla a dua proběhlo 

tradičně v Ronově n. D., MČR miniformací a halových disciplín proběhlo v Mohelnici a MČR klasické 

mažoretky tradičně v Poděbradech, odkud vítězové postoupili na Mistrovství Evropy NBTA do 

holandského Almere, kde česká výprava tvořila největší reprezentaci a přivezla nejvíc úspěchů. 

Tímto bych ráda poděkovala všem spoluorganizátorům jednotlivých kol Národního šampionátu za jejich 

práci a velikou pomoc svazu.  

Poslední soutěží Národního šampionátu 2017 byl Národní twirlingový pohár, který ovšem již zahajoval 

následující soutěžní sezónu 2017/2018. 

Mezi již tradiční aktivity svazu patří pořádání seminářů a školení. V roce 2017 probíhalo hned několik 

seminářů. Byly to semináře výkonnostní pro Level 1 a Příprava Level 1, ale i nové zaměřené na twirling dle 

pravidel WBTF. 

Nové aktivity: 

SMTČR-NBTA je členem mezinárodní twirlingové asociace WBTF od podzimu 2016, a proto také 

twirlingová sekce uspořádala několik seminářů ohledně pravidel a metodiky WBTF včetně soutěže 

nazvané Twirlingový pohár, která proběhla v květnu v Kladně a ze které byli twirleři nominováni do 

chorvatské Poreče na International Cup. 

Další novinkou byl seminář ve spolupráci s Českou obcí sokolskou pro trenéry mažoretek III. třídy. 

Seminář proběhl na přelomu roku 2017 a 2018. Účastnilo se ho 14 vedoucích, kteří všichni úspěšně složili 

závěrečné zkoušky. 

Další velkou změnou bylo získání dotace od MŠMT ve výši 600 tis. A díky této dotaci jsme mohli mimo 

jiné pořádat i akce, které jsou většinou ztrátové, ale u členů velmi oblíbené. 

Na závěr je třeba zmínit ještě jednu velkou změnu, kterou je ukončení aktivní činnosti prezidenta svazu 

pana Tomáše Stavěla, který tuto funkci vykonával od roku 2001, proto bych mu touto cestou chtěla ještě 

jednou poděkovat za jeho dlouholetou práci pro svaz. 

 

Michaela Holmanová 

Zastupující prezident SMTČR-NBTA  

  

Zpráva o činnosti spolku za rok 2017 byla schválena Členskou schůzí konanou dne18.3.2018 v Praze. 
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Zpráva o činnosti sekce mažoretek za rok 2017 SMTČR - NBTA, z.s. 

 

V roce 2017 probíhal seriál mažoretkových soutěží NŠ v období od 1. dubna do 18. června. Celkem 

v něm soutěžilo 203 sólových vystoupení a 102 duí. Co se týče skupin, tak v součtu všech soutěží 

startovalo 179  souborů, což konkrétně bylo zhruba 2 100  účastníků.  

Vyvrcholením NŠ byla loni  3 finálová města - a to pro sóla a dua v květnu v Ronově nad Doubravou, 

pro evropské halové disciplíny a miniformace v červnu v Mohelnici, a pro skupiny KM tradičně v 

Poděbradech. V Poděbradech proběhl současně s finálovou soutěží skupin i 2. ročník soutěže Minimiss – 

mažoretka roku, kde bylo z 20 nejzručnějších malých mažoretek oceněno 6 nejlepších finalistek.  

 Ze soutěží NŠ získalo postup na Mistrovství Evropy mažoretek, konaném loni 5.-8. října v Holandském 

městě Almere, celkem 12 sól, 12 duí a 10 skupin. Konkrétně nás tedy na ME mažoretek reprezentovalo 

shruba 170 soutěžících. Národním koučem na ME byla Eva Auersvaldová, která se postarala o hladký 

průběh prostorových zkoušek, připravenost u startů, zajistila schůzku vedoucích a pečlivě dohlížela na 

hladký průběh celého ME. O zveřejnění soutěžních vystoupení se přes FB postarala správkyně webu 

SMTČR Vendula Marková. ME se loni účastnilo celkem 14 zemí – Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká 

Republika, Itálie, Francie, Maďarsko, Německo, Rumunsko, Norsko, Holandsko, Slovensko, Slovinsko a 

Anglie. 

Všem našim soutěžícím děkujeme za opět výbornou reprezentaci. Z Holandska jsme si přivezli loni  

celkem 9x titul MISTR EVROPY, 5x VICEMISTR EVROPY, 4x II. VICEMISTR EVROPY, 2x 4. Místo a 3x 

6. Místo.  

 

 

MISTŘI:  

Eva Beranová – sólo JM  

Veronika Kadlecová – sólo senior  

Petra Kubešová, Adéla Skokanová – duo děti  

Eva Beranová, Sabina Bohušová – duo JM  

Panenky České Budějovice – Parade corp děti  

Rondo Ronov nad Doubravou – Parade corp J.  

Rondo Ronov nad Doubravou – Exh. corp Junior 

Panenky Hranice – Traditional corp děti  

Postoloprtské maž. – Traditional corp Senior 

 

Vicemistři:  

Marie Smetanová – sólo JS  

Marie Anna Bednářová, Petra Kovářová – duo S  

Kopretinky Dobrovice – Traditional corp Junior 

Oskarky Ostrov – Exhibition corp senior  

Arabelky Holešov – Parade corp senior 

 

 

 

II. vicemistři:  

Bendová, Šilhová – duo děti  

Eliška Beranová – sólo děti  

Adéla Paříková – sólo JM  

Marie Anna Bendářová – sólo senior 
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Svaz mažoretek a twirlingu NBTA děkuje všem závodníkům, trenérům, rodičům a všem, kteří soutěžící 

jakkoliv podporují a vedou k dosažení takto nádherných výsledků. DĚKUJEME 

 

O víkendu 21.-22. října 2017 se ve Velkém Oseku uskutečnil SEMINÁŘ pro vedoucí/trenéry mažoretek a 

twirlingu a společné jednání členů SMTČR. Hlavními body semináře bylo vedení tréninků z hlediska 

fyziologie, schéma tréninkové hodiny, soutěžní disciplíny a jejich rozdílnost, Twirling pro mažoretky a tvorba 

choreografie pod vedením profesionální choreografky Národního divadla. Tohoto semináře se zúčastnilo 31 

vedoucích.  

Další školení – Trenér mažoretek III. třídy se uskutečnilo ve spolupráci s Ústřední školou ČOS, a to 

v listopadu a prosinci loňského roku. Školení bylo ukončeno zkouškami v únoru 2018 a úspěšně toto 

školení zvládlo 12 vedoucích. 

Co se poroty týče, tak počet aktivních porotců v loňském roce bylo pouze 21. V letošním roce máme 

v plánu současné porotce rozšířit o již neaktivní mažoretky a mladé vedoucí, takže věříme, že zkoušky 

úspěšně zvládnou a tento počet se pro následující ročníky zvýší. Jsem velmi ráda, že máme novou 

mezinárodní porotkyni pro ME mažoretek, a to Terezu Rejlovou, která loni v říjnu úspěšně složila 

mezinárodní zkoušky,  která se od roku 2018 bude účastnit ME mažoretek 

A ještě jedna informace o organizační změně - V říjnu během společného jednání členů jsem oficiálně 

představila Terezu Janouškovou, co by mou zástupkyni ve funkci technického ředitele pro mažoretky, která 

se dočasně ujala vedení mažoretkové sekce a bude tuto funkci zastupovat na všech mažoretkových 

soutěžích 2018. Já bohužel z časových a rodinných důvodů nejsem schopna být všude – zejména na 

českých kolech, přítomna. 

No a na závěr bych velmi ráda poděkovala všem členkám mažoretkové sekce – tedy kromě Terezy 

Janouškové i Vendule Markové, Evě Auersvaldové a Lucii Hanzalíkové za velmi produktivní a inovativní 

činnost v oblasti mažoretkových soutěží , školení, tvorbě SŘ atd. Všem vám velmi děkuji za výbornou 

spolupráci. 

Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval všem reprezentantům, jak twirlingovým, tak mažoretkovým 

za vzornou reprezentaci na soutěžích NBTA. 

 

Zpracovala:  Petra Prajzová  (březen 2018) 

technická ředitelka pro mažoretky SMTČR – NBTA, z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Zpráva o činnosti twirlingové sekce za rok 2017 SMTČR - NBTA, z.s. 

 

NBTA 

 Únor - jako již tradičně v tomto zimním termínu MČR Karlovy Vary včetně Finále tříd B 

v disciplínách RTS A S1H 

 ME Poreč, Chorvatsko, Eva Beranová, sólo s hůlkou 

 Září - Evropský pohár Karlovy Vary 

 Liberecký pohár přesunut na březen 2018 

 Listopad - Národní tw. pohár, Lomnice na Popelkou 

 Pohár v twirlingu Kolín – 1.ročník 

 

WBTF 

 winter meeting Opatija, Chorvatsko 

 soutěž národní – Kladno 

 soutěž mezinárodní IC, Poreč (finanční podpora Svazu) – zúčastnilo se prvních 6 nominovaných, 

velice úspěšná B soutěž v disciplínách solo B, umělecké solo B a 2H (1.místo, 3. místo, 4. místo a 

5. místo) 

 SMTČR se stal od roku 2018 plnohodnotným členem WBTF (předchozí členství bylo tzv. provizorní) 

 

Semináře, školení  

 na jaře se uskutečnil seriál odborných seminářů WBTF teoretický seminář pravidla, disciplíny a 

soutěže, dále v gymnastice, na seminář v práci s hůlkou, přijela Ilaria z Itálie, byla to dobrá příprava 

na IC Poreč 

 2. ročník semináře Konec školního roku v červnu v Poděbradech 

 školení PL1, L1 

 září školení nových lektorů L2, L1  a mezinárodní porotci mažoretek v italském Lignanu 

 v říjnu Snídaně s Novou 

 a v říjnu také proběhlo školení porotců: 7 stálých porotců, 2 mezinárodní porotce a 3 L2, 1L1, 4 PL1 

lektory 

 CTA – Czech twirling academy - Cílem CTA jsou pravidelné tréninky se zahraničními a českými 

lektory, které mají jednotný program a metodiku. Víkendové tréninky se zahraničním lektorem jsou 

jednou za 2-3 měsíce a v mezičase pak s českými lektory dle potřeby. Jde o kontinuální plán, který 

má mít efekt zejména do budoucnosti. Maximální kapacita 45 účastníků, rozdělených podle tříd A, 

B, C. První víkendový trénink  byl 16.-17. prosince 2017, Maryse Budan. Pokračuje dalšími třemi 

tréninky v roce 2018. 

 Trenér mažoretek III. třídy – listopad 2017 – leden 2018, v rozsahu 50 hodin, certifikované školení 

pořádané SMTČR a Obcí sokolskou v Praze. Twirling má jednoho zástupce. 

 Vánoční seminář s nejúspěšnějšími twirlery 27.12. v Poděbradech 

 

Sepsala: Iva Rejlová, technická ředitelka pro twirling SMTČR – NBTA, z.s. 
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FINANČNÍ PŘEHLED ZA ROK 2017 

 

NÁKLADY tis.  Kč 

Materiál 293 

Cestovné 83 

Služby 711 

Mzdové náklady 446 

Poplatky 47 

Kurzové ztráty 3 

Poskytnuté příspěvky 43 

Celkem 1 626 

 

VÝNOSY tis. Kč 

Tržby 761 

Přijaté příspěvky 216 

Provozní dotace 745 

Celkem 1722 

Výsledek hospodaření 96 

 

Děkujeme všem dárcům a sponzorům za poskytnuté 

finanční a věcné dary! 
 

DONÁTOŘI: 
 

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 

- Nadace města Karlovy Vary 
 

- Statutární město Karlovy Vary 
 

- Karlovarský kraj 
 

- Město Poděbrady 
 

- Sklárny Bohemia 
 

- Štefan Špic 

 

Výroční zpráva byla schválena  Členskou schůzí konanou dne 18.3. 2018 v Praze. 


