
Schůze VV ZpčBaS, o.s. dne 6.11. 2013  
Přítomni: Nováková, Segeč,  Sobota, Chmelíčková, Behenská, nepř. Knopp 
 

Projednáno: 
 O.s. má v tuto chvíli 15 členů – právnických osob (12 zakládajících, Zbrklý úder Klatovy a BK VK Aš  

schváleny  na VH sdružení v červnu 2013, Batesta Chodov  zaslala přihlášku na počátku sezóny, výbor 
ZpčBaS schválil) a 1 individuálního člena (J.Kolář), jehož členství by  - stejně jako v případě Batesty 
Chodov – měla v souladu se stanovami sdružení měla schválit VH. Výbor považuje za vhodné upravit 
při nejbližší příležitosti stanovy tak, aby v procesu schvalování nových členů sdružení mohl mít zásadní 
slovo VV a VH by pouze přijetí vzala na vědomí. Členové VV se domnívají, že otázky členství, jeho 
vzniku a zániku by měly být řešeny komplexněji a předpokládají v této oblasti větší aktivitu VV ČBaS. 
VV se domnívá, že by bylo vhodné znovu oslovit oddíly Tornádo Rokycany a SK Nippur (dlouhodobá 
absence aktivity). Úkol pro předsedkyni sdružení (odeslat kontaktním osobám dle databáze dopis 
s požadavkem na jasné vyjádření o existenci, členské základně a zájmu být nadále členy ČBaS).   

 Do soutěží družstev mládeže se přihlásilo 8 týmů v kategorii U13, 4 týmy v kategorii U15 a 2 týmy 
v kategorii dorostu. Soutěže proběhnou v souladu s TK 2013/14 (OP družstev U13 jako Memoriál Aleny 
Wankové 19.ledna 2014 v Plzni, OP U15 v Aši 15.3.2014 a pro OP družstev dorostu bude vybrán termín 
po dohodě účastníků – před příslušným MČR).  

 Školení trenérů se uskuteční o víkendu 9.-10. listopadu v Karlových Varech, přihlášeno je 16 zájemců o 
získání základní trenérské kvalifikace. Z předběžné kalkulace vyplynul účastnický poplatek ve výši 600 
Kč. Výběr zajistí lektor J. Segeč, faktura za tělocvičnu bude zaslána ZpčBaS (Hřbitovní 24, 312 00 Plzeň, 
IČO 22767746). Na pokrytí nákladů se kromě účastníků podílí Zpč. badmintonový svaz. 

 Výjezd skupiny dětí na turnaj v Dánsku proběhl bez finanční podpory ZpčBaS, v současné době se 
připravuje účast výběru oblasti na turnaji Talent 2013 v Č.Krumlově (23.-24.listopadu) – oblastní kvali-
fikace na tento turnaj proběhne v neděli 10.11.2013 (pořadatel ZpčBaS).  

 TMK ČBaS zaslala na oblasti dotazník, který se týká činnosti regionálního centra a požádala o jeho 
vyplnění a zaslání obratem. V tuto chvíli je do RSC Zpč. oblasti zařazeno dle platných kritérií 10 hráčů a 
dalších 11 hráčů a hráček tvoří zálohu. Je zajištěn kvalitní sparing a trenérské vedení, uhrazeny veškeré 
náklady na tréninkovou činnost (tělocvičny, soustředění, pomůcky), je zapotřebí nakoupit míčky. 
Předsedkyně ZpčBaS projednán podnět hlavního trenéra RSC, který se týká možného využití 
nahrávacího stroje a hledání vhodných prostor pro uložení pomůcek pro skupinu RSC a jeho zálohy. 
Členové RSC se dle dohody podílejí svým příspěvkem na finančních nákladech spojených s činností 
RSC, v současné době je zapotřebí dokončit výběr na období 9-12/2013.  

 ZpčBaS, o.s. obdržel od ČBaS příspěvek na činnost, dotaci na práci s talentovanou mládeží a od KÚ 
Plzeňského kraje dotaci na přípravu reprezentace kraje obnášející tréninky i výjezdy na turnaje. 
Získané částky umožní realizaci všech akcí plánovaných do konce roku 2013. Žádost o dotaci KÚ Karlo- 
varského kraje nebude podávána (v Karlovarském kraji je v současné době 5 badmintonových oddílů a 
klubů,  které na pravidla nastavená KÚ reagují a žádosti podávají). 

 VV ZpčBaS se zabýval hospodařením sdružení, vzal na vědomí výdaje spojené s dosavadními čin-
nostmi, schválil záměry, které se týkají činnosti RSC do konce roku 2013 (míčky, výjezd, event. 
soustředění) a zabýval se úhradou odměn za činnosti zajišťující chod sdružení (web.stránky, účetnictví, 
odměny, zajištění pohárů, diplomů apod.).  

 Výbor konstatoval malou aktivitu v oblasti rozvoje a vzal na vědomí informaci o jednáních s AŠSK, 
která proběhla v září v Praze a v K. Varech. Vzal také na vědomí informaci o jednáních s KÚ v otázkách 
souvisejících s Olympiádou dětí a mládeže v r. 2015, jejímž dějištěm bude Plzeň a okolí.  

 VV se zabýval doplněním termínového kalendáře, konstatoval zvýšení aktivit oddílů v Karlovarském 
kraji a s ní související doplnění TK. K požadavku předběžných přihlášek na kvalifikační turnaje mládeže 
má výbor za to, že jde o velmi užitečný nástroj pomoci pořadatelům jednotlivých turnajů pro mládež a 
tuto myšlenku podporuje. Nejde o nařízení, ale prozatím pouze o doporučení k následování.  

 VV souhlasí s konáním VCmP 2014 ve stanoveném termínu v hale Slávie VŠ, pokud se nepodaří zajistit 
vhodnější prostředí. Oddíly Sokola Doubravka a USK Plzeň budou požádány o zapůjčení potřebného 
vybavení, ostatní oddíly a kluby pak o pomoc při přípravě turnaje (nakládání koberců, příprava haly).  

 Příští schůze VV se bude konat ve středu 8. ledna 2014 (místo a čas bude určeno dle aktuálních mož-
ností členů VV).  

 
V Plzni dne 8.listopadu     Zapsala M.Nováková, předsedkyně ZpčBaS v Plzni 



 

 


