
Vážení kolegové, 
 
 
 Dovolte mi především poděkovat vám za celoroční spolupráci, díky které v jarní části sezóny 
2012/13 a v podzimní části sezóny 2013/14 proběhly všechny plánované turnaje a uskutečnila se 
řada akcí, na kterých participovali hráčů různých badmintonových oddílů a klubů našeho regionu. 
Úspěšně jsme zvládli jak už tradiční Velkou cenu města Plzně v jejím čtvrtém ročníku, tak všechny 
kvalifikace, o jejichž pořadatelství jsme se podělili.  
 
 Před námi je další část sezóny, jejíž zdárný průběh chceme bezesporu všichni zvládnout. Není 
to vždy jednoduché, občas se do cesty postaví překážky v podobě zrušení či dočasného omezení 
obvyklých tréninkových možností nebo krátkodobého či trvalého výpadku některých spolehlivých 
organizátorů či trenérů. Doposud se nám vždy podařilo překonat zmíněné potíže a zajistit vše, na čem 
jsme se dohodli a co považujeme v naší společné činnosti za důležité.   
 
 Pro sezónu 2013/14 zůstalo několik turnajů bez pořadatele. Nebylo jich sice mnoho, ale 
přesto - bylo jich víc než v sezónách minulých. Obdobně jako všechny předchozí případy výpadku 
zájmu nebo spíše možností pořadatelů jsme i v právě probíhající sezóně rozhodli, že pořadatelsky 
neobsazené turnaje uspořádá Západočeský badmintonový svaz. V tuto chvíli jde o tři případy, které je 
třeba řešit. První dva jsou relativně jednoduché: 

- Kvalifikace U17 plánovaná na neděli 16.března se bude konat v tělocvičně 25. ZŠ 
- Kvalifikace U19 plánovaná na neděli 13.4. se uskuteční tamtéž  

V obou případech zajistí Západočeský badmintonový svaz vše potřebné pro uskutečnění turnajů.  
Třetí případ – OP kategorie do 17 let, pořadatel opět Západočeský badmintonový svaz – se tak tro-
chu zkomplikoval. Pokud si vzpomínáte, na podzimní schůzi jsme pro něj vybrali termín těsně před 
Velikonocemi, tedy čtvrtek 17.dubna. Prodloužený velikonoční víkend chce ale několik hráčů, kteří 
představují výkonnostní špičku oblasti, využít ke startům na zahraničních turnajích, na které budou 
odjíždět právě už ve čtvrtek. Nabízejí se dvě varianty, obě však mají určitá úskalí v podobě kolizí: 

a) Neděle 4. 5. 2014 (kolize s finálovým dnem GP A U19) 
b) Neděle 27. 4. 2014 (kolize s finálovým dnem MČR U15) 
Termín dle varianty a) se zdá být přijatelnější. Vybrána bude ale ta varianta, která získá vaši 

větší podporu. Prosím Vás tedy o vyjádření, které zašlete na moji adresu do 10.ledna 2014. Pokud 
se k záležitosti nevyjádříte, budu absenci vaší odpovědi považovat za souhlas s výběrem uskuteč-
něným ostatními členy našeho sdružení. 
 
 Mimochodem – naše sdružení čeká pravděpodobně už při nejbližší valné hromadě, obvykle 
pořádané v květnu, jednání o stanovách a jejich nutné úpravě, která plyne z nového Občanského 
zákoníku. V tuto chvíli jsou mnohé kroky nejasné. Věřme, že do doby svolání VH se vysvětlí nejen 
postup našeho hlavního spolku  - tedy Českého badmintonového svazu, ale budou dostatečně vysvět-
leny vazby a souvislosti, které z NOZ vyplynou. Kromě této administrativně náročné změny nás ale 
určitě čekají v průběhu roku události, na které se můžeme těšit víc. Jsou spojené s badmintonem, 
který máme rádi a pro který se snažíme pracovat v rozsahu, který si můžeme dovolit.  

 
Chci vám všem popřát hodně energie a sil do nového roku, hodně nadšení, elánu i trpělivosti, 

hodně zdraví i potřebnou dávku štěstí. Ať se vám daří !!! 
 
 
    S pozdravem              Milada Nováková 
 
 
V Plzni 17.prosince 2013 


