
Aktuální informace týkající se RSC Západočeského badmintonového svazu 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. ledna 2015 pozval J. Segeč prostřednictvím e-mailové korespondence zástupce oddílů 

participujících (kromě Sokola Doubravka a USK Plzeň)  v současné době na činnosti RSC a jeho 

zálohy (BK VK Aš, BKV Plzeň, Jiskra Nejdek, B. Hora) na schůzku na závěr soustředění, které se 

svými spolupracovníky připravil pro mladší členy RSC na 18.ledna. Zúčastnil se zástupce BK VK Aš, 

zástupce BKV Plzeň se omluvil.  

 

Ze schůzky vyplynuly tyto výstupy: 

 

 Pondělní skupina RSC (17 až 18.30, tělocv. 25. ZŠ) bude rozšířena o Pavla Kokoře a 

Štěpána Tichého (BK VK Aš). 

 Trenéři zapojení do činností regionálního sportovního centra ZpčBaS (Segeč, Přinda) 

navštíví v nadcházejícím období přípravky badmintonových oddílů a soustředí se na 

vytipování talentovaných dětí narozených v r. 2005 a později. Vedení RSC žádá od-

díly a kluby oblasti pracující s dětmi v tomto věku o informace, kdy a kde pří-

pravné skupiny trénují, popř. kým jsou vedeny (prosíme o kontakt). Je samo-

zřejmé, že následné zapojení do přípravné skupiny RSC se nemůže odehrát bez sou-

hlasu rodičů a bez podpory mateřského badmintonového oddílu/klubu.  

 Vedení RSC vnímá současné věkové rozložení skupin talentovaných hráčů (v U13  

početnější skupina v oblasti Karlovarska v porovnání s Plzeňskem), ale má za to, že 

zřízení detašovaného místa RSC v karlovarské části regionu není na pořadu dne.  

 Vedení RSC ZpčBaS má ale za to, že v případě zájmu oddílů by bylo vhodné uspo-

řádat ještě v této sezóně minimálně jedno soustředění s talentovanými hráči z této 

části regionu (zvažována možnost uspořádat ve vybraném termínu soustředění v Aši). 

Je zapotřebí se také soustředit na rozšíření trenérského kádru v oddílech na Karlo-

varsku. J. Segeč vybere vhodný termín pro soustředění a oddílům z Karlovarského 

kraje zašle co nejdříve konkrétní návrh.  

 Byl navržen termín a místo pro konání prázdninového herního soustředění RSC: 8.-

12. srpna 2015 v Aši. Prosíme vedení BK VK Aš o spolupráci (potvrzení termínu 

z hlediska možného využití haly, zjištění možnosti ubytování a stravování – stejně 

jako v r. 2014).  

 

 

Vedení RSC žádá o spolupráci v záležitostech RSC a jeho zálohy nejen shora uvedené oddíly a kluby, 

ale zástupce všech dalších subjektů sdružených v ZpčBaS. Stejně tak si dovoluje požádat ty, kteří 

např. pracují v různých zájmových kroužcích na školách a s talentovanými dětmi se setkávají, aby se 

pokusili zajistit jejich zařazení do vhodného badmintonového oddílu či klubu.  

 

     Za vedení RSC ZpčBaS v Plzni 

 

 

        Milada Nováková, Jan Segeč 

 

V Plzni 18.ledna 2015   


