
Regionální sportovní centrum Západočeského badmintonového svazu v Plzni 
Schůzka rodičů 30.června 2014 (v průběhu kondičního tréninku na dráze – ved. T.Knopp) 

Přít.: Pistulkovi, Kuralovi, , Chalupa, Soukup V., Jägerovi, Mráz, Hora, Tichý 

Za RSC: Segeč, Nováková, Kolářová L. 

-------------------------------------- 
 
Projednáno: 

1) Hodnocení činnosti RSC  v průběhu sezóny 2013/14, financování RSC (příspěvky hráčů, dotace 
ČBaS, dotace KÚ). 

2) Hodnocení průběhu sezóny – hlavní trenér RSC (docházka, vývoj výkonnosti, účast na 
kondiční přípravě atd.).  

3) Informace o žádosti o prodloužení činnosti RSC na další sezónu (dle pravidel pro zařazení 
vznikl nárok celkem 9 hráčům a 4 hráčkám: Louda Jiří, Louda Jan, Soukup L., Pistulka, Kural, 
Viktora, Mráz, Hora, Šilhan, Legátová, Hlušičková, Zemková, Vatashchuk); vedení RSC chce i 
nadále pracovat s tzv. „zálohovou“ skupinou a smysluplně doplňovat její složení.  

4) Prázdninová příprava – tréninky před soustředěním- zdůrazněna nutnost kondiční přípravy  
před soustředěním v Aši (termín 9.-13.8.2014). Na soustředění bylo nominováno a účast 
potvrdilo 14 hráčů a hráček, bude jednáno o možném doplnění skupiny o 1 – 2 hráče (záleží 
na tom, zda se J.Viktora zúčastní souběžně probíhajícího kempu na Slovensku, do kterého byl 
nominován trenérem JR). 

5) V dalším období je třeba obnovit jednání s oddílovými trenéry tak, aby hráči zařazení do RSC , 
kteří představují regionální špičku, mohli společně absolvovat dva tréninky týdně (pondělí  17 
až 18.30, středa 18 až 20 hodin, vše v tělocvičnách 25. ZŠ). Beze změny by měl zůstat také 
termín přípravy zálohové skupiny (středa 17 – 19 hodin). Trenérská skupina by měla zůstat 
bez podstatných změn (pondělní tréninky L.Kolářová, středa J.Segeč, záloha J.Přinda, kondiční 
příprava T.Knopp). 

6) Informace o absolvovaných výjezdech reprezentace oblasti (výběry U13, U15, RSL Cup)- 
poděkování rodičům za spolupráci a pomoc.  

7) Návrh zúčastnit se turnaje v prvním zářijovém víkendu (Czech Sokol Cup – pro kategorie U15 
a U17) – složení družstva bude navrženo v průběhu prázdninového soustředění 

8) Informace o plánovaném  výjezdu na turnaj v Dánsku (polovina října) – podrobnosti budou 
rozeslány do klubů a zveřejněny na webových stránkách svazu počátkem září.  

9) V průběhu sezóny se vedení RSC pokusí zorganizovat víkendová soustředění (hlavní trenér 
vysvětlil záměr uspořádat 2 soustředění v období září až prosinec a 3 soustředění v jarní části 
sezóny, vždy v neděli) – návrh termínů bude zveřejněn počátkem září. 

10) Nutnost absolvování zdravotní prohlídky u specialisty – tělovýchovný lékař – podzim, na 
začátku sezóny. Toto téma nebylo na schůzce projednáno, ale jako důležité bylo do zápisu 
doplněno. Na začátku období pravidelné tréninkové přípravy bude tato záležitost hráčům 
připomenuta a v závěru roku bude provedena kontrola, zda hráči prohlídku absolvovali. 
Prosíme rodiče a oddílové/klubové trenéry, aby této záležitosti věnovali patřičnou pozornost.  

11) Příští schůzka RSC se uskuteční pravděpodobně před koncem kalendářního roku.  
 
 
 
Zapsala  
Milada Nováková  
 

 


