
Schůze VV ZpčBaS, o.s. dne 8.1.2014  
Přítomni: Nováková, Segeč,  Sobota, Behenská, Knopp,  
oml. Chmelíčková (nemoc) 
 

Projednáno: 
 Změny související  s novým Občanským zákoníkem prozatím nebudou řešeny – na webových stránkách 

ČBaS byly některé informace, týkající se nejbližšího období, zveřejněny (VV ČBaS bude jako hlavní 
spolek řešit postupně dopady NOZ na činnost celého hnutí); 

 Memoriál A.Wankové je připraven (putovní pohár, poháry pro nejlepší družstva, diplomy); p. P.Wanka 
věnuje několik cen nejlepším hráčům; 

 Školení trenérů uskutečněné 9.-10.listopadu 2013 v K.Varech bylo velmi pozitivně hodnoceno účast-
níky (poděkování J.Segečovi), administrativa (platby za licence, zápis do databáze aj.) dokončena; 

 TMK ČBaS požadovala zaslat dotazník týkající se činnosti RSC – odesláno v termínu; prozatím není 
znám žádný výstup z této akce; v rámci MČR U19 se předpokládá uskutečnění schůzky zástupců RSC; 

 Dohodnuté nákupy vybavení (míčky pro RSC, ukazatele skóre, poháry na OP dospělých a na Memoriál 
A.Wankové) byly v závěru roku 2013 zrealizovány, potřebná vyúčtování finančních příspěvků provede-
na, zbývá vyúčtovat dotaci KÚ (termín 13.1.2014); 

 Současný stav finančních prostředků sdružení je 85 243,91 Kč na účtě a 2 459 Kč v pokladně; 
 Pro nadcházející OP je zapotřebí (obdobně jako v minulých létech) zajistit diplomy, popř. domluvit 

s pořadateli jednotlivých OP jejich zajištění (s následným proplacením) – úkol M.Nováková; 
 RSC a záloh.skupina: složení tréninkových skupin bylo stabilizováno, je zapotřebí vybrat příspěvky na 

tréninkovou činnost v I.polovině roku 2014 (úkol J. Segeč); připravuje se letní soustředění (tipy J.Segeč 
– Aš, pravděpodobný termín od 9.8., uspořádání obdobným způsobem jako v minulých létech); 

 Play Off  oblastních soutěží družstev všech úrovní: oddíly budou vyzvány k pořadatelství (úkol J.Sobota) 
a nabídky budou posouzeny VV na březnové schůzi; 

 Velká cena m. Plzně 2014: 

 Žádost o záštitu Primátora m. Plzně předána na MMP 

 Nadaci 700 let m. Plzně podána žádost o dotační příspěvek (hala, rozhodčí, propagace) 

 Hala byla objednána a její rezervace potvrzena, ubytování rezervováno 

 Propozice byly připraveny, VV upravil startovné na 120 Kč za disciplínu 

 Peněžité odměny zůstanou v nezměněné výši (částeč. zajištění zdroje) 

 Věcné ceny budou poskytnuty v rozsahu minulých ročníků 

 Bez výrazných změn zůstane organizace turnaje (úkol T.Knopp, M.Nováková) 

 V průběhu VCmP se uskuteční školení rozhodčích (J.Sobota připraví výzvu k účasti) 

 Webové stránky www.badminton-plzen.cz budou doplněny o potřebné informace (J.Sobota); 
 VV diskutoval o potřebě hledání motivace pro oddíly vyškolit nové rozhodčí a pro rozhodčí (zejména 

v otázkách doškolení je zapotřebí celou problematiku projednat s Komisí rozhodčích ČBaS); 
 VV diskutoval o záležitostech členství dle stanov sdružení a potřebě úpravy hlasovacího práva pro 

individuální členy (diskusi je nutné vést v rámci ČBaS v návaznosti na Směrnici o členství c ČBaS); 
 VV diskutoval o podmínkách zveřejňování informací o badmintonu pro veřejnost (aktuální stav), o tvor-

bě termínového kalendáře vč. jeho doplňování turnaji mimo seriál GP a potřebě tuto problematiku dis-
kutovat i na úrovni STK ČBaS; 

 VV projednal návrh na změnu termínu konání OP U17 původně navrženého na 17.dubna 2014 (oddíly 
byly informovány o důvodech pro změnu termínu, byly jim zaslány dva návrhy na termín konání – pro-
zatím se vyjádřily BKV Plzeň, Sokol Doubravka a USK Plzeň) – VV rozhodl, že OP U17 se bude konat 
v neděli 4.května 2014 – J. Sobota upraví TK na webových stránkách a upozorní na změnu; 

 VV diskutoval na téma Mistrovství ČR veteránů 2015 (zájem ze strany některých členů VV ZpčBaS o je-
ho pořádání, obavy některých členů VV spojené s problémy při pořádání VCmP a s předpokládaným 
zatížením organizátorů v souvislosti s Olympiádou dětí a mládeže v červnu 2015 - diskuse s odložením 
tématu na jednání příštího VV); 

 VV byl informován o jednáních týkajících se badmintonové haly pro veřejnost s tím, že konkrétní údaje 
budou získány během několika týdnů. 

 
 
 
V Plzni dne 9.ledna 2014     Zapsala M.Nováková, předsedkyně ZpčBaS v Plzni 

http://www.badminton-plzen.cz/


 

 


