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VÝROČNÍ ZPRÁVA
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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) a
WBTF (World Baton Twirling Federation).
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
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Sestavení rozpočtu Spolku



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. 2018
Prezident: Tomáš Stavěl, zastupující prezident Ing. Michaela Holmanová
Člen – technický ředitel pro mažoretky: Mgr. Petra Prajzová, zastupující Tereza Janoušková
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

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

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU ZA ROK 2018
Hlavní činností svazu je organizování Národního šampionátu mažoretek a twirlingu ČR a pořádání
vzdělávacích seminářů. Obě tyto činnosti byly v roce 2018 bohatě naplněny a blíže o nich pojednává zpráva
o činnosti jednotlivých technických ředitelů.
V této části zprávy bych chtěla zmínit zajímavosti, změny a úspěchy roku 2018.
Dle chronologického pořadí je tou první zmíňkou MS v twirlingu, které se konalo v březnu norském
Lillehammeru a ze kterého si početná česká výprava přivezla dosud nejlepší výsledky. Nejvyšší ocenění
vybojovala Eva Beranová, která i přes vysokou konkurenci získala titul 2. Vicemistr světa v náročné
technické disciplíně Sólo 1 hůlka.
Počínaje 1. dubnem 2018 se naše organizace stala plnohodnotným členem největší světové twirlingové
organizace WBTF a získala tak výhradní zastoupení za ČR. Díky tomu se také v roce 2018 poprvé konalo
mistrovství ČR v twirlingu dle pravidel WBTF.
Novinkou v soutěžích mažoretek bylo rozdělení sólových disciplín na výkonnostní třídu A a B, což
umožnilo start a ocenění vyššího počtu soutěžících.
Dalším novinkou tohoto roku byl způsob vyhlašování a oceňování vítězů klasické mažoretky na
finálovém kole v Poděbradech, kdy byly kromě celkových vítězů vyhlášeni i vítězové za pochodové defilé a
podiové formace. Čímž byl rovněž rozšířen okruh oceněných soutěžících.
Na začátku letních prázdnin se konal Evropský pohár WBTF v Irsku a i odsud přivezla česká výprava
hned několik medailových ocenění. Což je vzhledem k tomu, že jsme doslova nováčky v těchto soutěžích,
veliký úspěch.
Do prázdninových aktivit se zařadila doslova historicky přelomová novinka a tou byla společná soutěž
SMTČR a ČFMS, která se konala v červenci v Přerově a nesla název BACK TOGETHER. Cílem této
soutěže bylo tzv. poznání se navzájem neboli setkání soutěžících z naší organizace se soutěžícími z ČFMS
na jedné soutěžní ploše pod jednou společnou porotou. A bonusem k tomu byla možnost postupu i pro
naše soutěžící na mistrovství světa v mažoretkovém sportu, které pořádá IFMS. Velmi pěkného výsledku
dosáhla na této soutěži Marie-Anna Bednářová, která doslova ohromila svým výkonem nejen porotu ale i v
celé obecenstvo v hale, které ji odměnilo obrovským aplausem a porota následně prvním místem.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem našim členům, kteří zde soutěžili, za účast a reprezentování
naší organizace a za odvahu jít soutěžit do doslova cizích disciplín. Velice se toho jako VR vážíme a jsme
moc rád, že jste do toho šli s námi.
Poslední událost, kterou bych chtěla zmínit je mistrovství mažoretek NBTA, které se konalo v říjnu v
chorvatské Poreči. Letos nás na této soutěži reprezentovalo neuvěřitelných 199 soutěžících a ČR byla
nejpočetnější a nejúspěšnější výpravou celé soutěže, což jen vypovídá o tom, že úroveň našich mažoretek
v ČR je, dá se říct, nejvyšší v Evropě.
A na závěr mi dovolte poděkovat vám všem, našim členům, všem soutěžícím a zejména všem našim
reprezentantům na mezinárodních soutěžích, za vaši výbornou práci a tomu odpovídající výsledky v tomto
roce a za to, že jste s námi a jste součástí našeho svazu.
Michaela Holmanová, Zastupující prezident SMTČR-NBTA
Zpráva o činnosti spolku 2018 byla schválena Členskou schůzí dne 24.3.2018 ve Velkém Oseku.
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Zpráva o činnosti mažoretkové sekce za rok 2018
V roce 2018 probíhal seriál mažoretkových soutěží od 7. dubna 2018 do 17. června 2018.
Celkem v něm soutěžilo 177 sól a 99 duí. Co se skupin týče, v součtu všech soutěží startovalo 163
souborů, což je celkem cca 2400 soutěžících.
Vrcholem každé soutěžní sezóny jsou „Mistrovství ČR“, které byly v roce 2018 celkem 3. MČR sól a duí
klasické mažoretky + rekvizit konané v Ronově nad Doubravou, MČR halových disciplín v Mohelnici a již
tradiční MČR skupin klasické mažoretky v Poděbradech. V Poděbradech se také uskutečnilo již po třetí
finálové kolo MiniMiss mažoretka.
I v roce2018 se udělovaly postupy na Mistrovství Evropy, které se konalo v Chorvatské Poreči v termínu
11. až 14. října 2018. Na toto mistrovství získalo postupy celkem 11 sól, 12 duí a 11 skupin, celkem tedy
199 soutěžících. Národním koučem byla Aneta Poláková, která se perfektně postarala o všechny soutěžící
během prostorových zkoušek, před nástupem na startovní plochu, zajistila schůzku vedoucích a dohlídla na
hladký průběh celého ME. Děkujeme. Velmi bych chtěla poděkovat nejen trenérům, kteří své svěřence
výborně

připravili,

ale

i

všem

soutěžícím

za

jejich

bravurní

výkony

a

výsledky.

Z Mistrovství Evropy jsme si přivezli celkem 8x titul Mistr Evropy, 5x I. vicemistr a 3x II. vicemistr Evropy.
Dále 3x 4. místo, 5x 5. místo a 2x 6. místo.

Mistr Evropy:
Eliška Prokopová – sólo děti
Veronika Kadlecová – sólo senior
Panenky Hranice – Traditional corp děti
Červánky Olešnice – Traditional corp senior
Panenky České Budějovice – Parade corp děti
Rondo Ronov n. D. – Parade corp junior
Rondo Ronov n. D. – Exhibition corp děti
Pražské mažoretky – Exhibition corp junior

I. Vicemistr Evropy:
Adéla Paříková – sólo junior mladší
Tereza Daruová, Viktorie Němcová – duo junior starší
Modern Klatovy – Traditional corp junior
Modern Klatovy – Accessories corp junior
The Robots – Exhibition corp senior
II. Vicemistr Evropy:
Horáková Tereza, Kredbová Ludmila – duo děti
Nguyen Thuy Trang, Provazníková Tereza – duo senior
Kopretinky Dobrovice – Parade corp senior
Ještě jednou Vám všem obrovské díky.
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21. července 2018 proběhl první ročník soutěže Back Together – Open International Majorettes
Competition v Přerově. Jednalo se o společnou soutěž dvou největších asociací v ČR, tzn. Svazem
mažoretek a twiringu ČR a Českou federací mažoretkového sportu. Závodilo se v sólových, párových, ale i
skupinových disciplínách, přičemž vyvrcholením celé soutěže bylo udělení postupů na Mistrovství Světa,
které se konalo v srpnu 2018 v Praze. Vzhledem k úspěšnosti této společné soutěže se bude v roce 2019
konat druhý ročník opět ve spolupráci výše zmíněných asociací.
V roce 2018 měla mažoretková sekce 23 aktivních porotců. Věříme, že pro rok 2019 počet navýšíme.
Závěrem bych ráda poděkovala i členkám mažoretkové sekce - Vendule Markové, Lucii Hanzalíkové a
Evě Auersvaldové za jejich celoroční práci po celou dobu NŠ. Veliké díky.
Děkuji
Janoušková Tereza, zastupující technický ředitel pro mažoretky

Zpráva o činnosti twirlingové sekce za rok 2018
Aktivity:
- vzdělávání LEVEL na základě podmínek NBTA Europe.
- semináře
- česká twirlingová akademie od roku 2017
- soutěže
Podpora našich soutěžících ve formě uhrazení startovného, poukazy na semináře,
Trenér mažoretek III. TŘÍDY ve spolupráci se Sokolem Praha.
5.-7. 1. – školení se Sokolem, naši lektoři Tereza R. a Lucie M., 10.1. ZKOUŠKY
Vzdělávání:
LEVEL 2018


22.4. Praha – školení Level



26.5. Zkoušky Level Nový Bydžov



10.6. Seminář Level Poděbrady



23.6. a 24.6. zkoušky LEVEL



OPRAVNÝ: 8.9. Zkouškový termín LEVEL - Nový Bydžov

ABSOLVENTI LEVEL 1: 94 celkem z toho 16 (2018)
ABSOLVENTI LEVEL 2: 18 celkem z toho 15 (2018)
ABSOLVENTI PŘÍPRAVA L1: 223 z toho 29 (2018)
3.11. ŠKOLENÍ LEKTORŮ A POROTCŮ – PRAHA – v současné době máme 9 porotců.

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

České twirlingová akademie - zahájena Maryse Buden 2017


17.2. Druhý trénink České twirlingové akademie pod vedením Mistra světa v twirlingu - Tihomir
Bendelja.



8.4. Catrine Waters USA seminář



28.-29.4. Třetí trénink České twirlingové akademie pod vedením Pietra Hazeu.

Činnost akademie byla v tomto roce dočasně ukončena. Aneta Poláková a Tereza Rejlová.
SEMINÁŘE


8.4. Catrine Waters USA seminář



24.6. Konec školního roku s Ilarií Poděbrady seminář WBTF – Ilaria IT



27. 12. Vánoční seminář Nový Bydžov organizace Aneta Poláková, 6 lektorů, 100 dětí

SOUTĚŽE:


26.-28. 1. – MČR KARLOVY VARY - 146 SOUTĚŽÍCÍCH VČETNĚ FINALISTŮ TŘ. B A C



24.2. MČR WBTF VŮR KRÁLOVÉ NAD LAVEM - 70 SOUTĚŽÍCÍCH – 110 vystoupeních, kteří
startují ve více disciplínách.



V dubnu jsem se stali stálým členem WBTF.



11.3. Liberecký pohár



28.3. – 1.4. MS Norsko, kde byl do soutěže zařazena mažoretková disciplína Parade corps! – 77
SOUTĚŽÍCÍCH



3.-8.7. Evropský pohár WBTF v Irsku – 19 SOUTĚŽÍCÍCH



Srpen MS WBTF na Floridě USA – Beranová Eva



10.-11.11. NTP tř. B a C, Dvůr Králové – 205 SOUTĚŽÍCÍCH naše nejobsazanější soutěž



8.12. Kolínský pohár

Sepsala: Iva Rejlová, technická ředitelka pro twirling
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FINANČNÍ PŘEHLED ZA ROK 2018

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

VÝNOSY

tis. Kč
217
85
8
816
538
6
4
55
1 729

tis. Kč

Tržby

778

Přijaté příspěvky

205

Provozní dotace

752

Kurzové zisky
Celkem
Výsledek hospodaření

1
1736
7
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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

-

Město Dvůr Králové nad Labem

-

Štefan Špic

-

Fotoateliér Arnošt Mrázek

Výroční zpráva byla schválena Členskou schůzí konanou dne 24.3. 2019 ve Velkém Oseku.
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