
Schůze VV ZpčBaS, o.s. dne 5.3.2014  
Přítomni: Nováková, Segeč,  Sobota, Behenská, Knopp, Chmelíčková 
  

Projednáno: 
 Záležitosti zčásti řešené již na předchozí schůzi VV ZpčBaS dne 8.1.2014 (Memoriál A.Wankové, změ-

ny související s NOZ, dotazník k činnosti RSC, diplomy na OP)- konstatováno dořešení v případě  záleži-
tostí spadajících plně do kompetence oblastního svazu a trvání těch záležitostí, které souvisejí s čin-
ností orgánů ČBaS (příslib řešení v nejbližší době); 

 Velká cena m. Plzně (5.ročník) proběhla ve dnech 28.2.-2.3. bez větších problémů. Byla předložena 
zpráva vrchního rozhodčího, která akci kladně hodnotí. S ohledem na skutečnost, že VCmP je akcí 
pořádanou ZpčBaS, o.s. a kladný hospodářský výsledek přináší finanční prostředky na činnost svazu, 
očekával VV zapojení většiny oddílů do její přípravy a průběhu a podnikl kroky, které to měly umožnit 
(podrobné informace na webu, časový harmonogram příprav, výzva k pomoci). VV ZpčBaS konstatuje, 
že nebýt aktivity početné skupiny hráčů oddílu badmintonu T. J. Sokol Plzeň – Doubravka (doplněné 
T.Knoppem, A.Čechurou a S.Königsmarkovou), nebylo by vůbec možné akci uskutečnit. Všem, kteří 
pomohli, VV ZpčBaS děkuje a ty, kteří se doposud nezapojili, žádá o zvážení jejich postoje k dalším roč-
níkům této akce. VV schválil záměr přihlásit se pro sez. 2014/15 k pořadatelství VCmP a diskutoval na 
téma event. změny místa konání s ohledem na úroveň jiných sportovišť, kde se konají turnaje GP A . 
VV dále projednal několik námětů na zatraktivnění akce, které se v průběhu dalších ročníků pokusí 
zrealizovat. VV ZpčBaS se zabýval také údržbou mobilních kurtů, používaných mimo jiné v průběhu 
VCmP a schválil další kroky v této záležitosti. 

 K pořadatelství Play Off OP družstev všech úrovní se nepřihlásil žádný oddíl/klub oblasti. Akci uspo-
řádá VV ZpčBaS v termínu daném TK (v prostorách 25. ZŠ se scénářem totožným se sez. 2012/13). VV 
projednal zajištění funkce vrchního rozhodčího a zajištění bonusu pro vítězná družstva všech OP (úkoly 
pro předsedkyni sdružení).   

 VV ZpčBaS znovu projednal záměr přihlásit se k pořadatelství Mistrovství ČR veteránů 2015. V diskusi 
byly projednány doposud zjištěné informace spojené s akcí (místo konání, podpora sponzorů) a dohod-
nuto jejich doplnění o návrh rozpočtu, na základě kterého VV ZpčBaS per rollam rozhodne neprodleně 
o podání žádosti o pořadatelství (úkol pro T.Knoppa a M.Novákovou). 

 Předsedkyně sdružení informovala o jednáních, které proběhly na KÚ Plzeňského kraje v souvislosti 
s Olympiádou dětí a mládeže 2015, do které bude poprvé v historii her zařazen badminton. Bude 
uzavřena smlouva mezi KÚ a ZpčBaS, akci uspořádá svaz v intencích této dohody. Akce se týká dětí do 
15 let, tj. ročník narození 2000 a později, startovat budou čtyřčlenné týmy (2+2 s doprovodem) ze 
všech krajů ČR, podrobnosti týkající se organizace badmintonového turnaje budou postupně řešeny a 
zveřejňovány.  

 Ve stanoveném termínu bylo zpracováno a podáno vyúčtování dotace KÚ. V současné době je již KÚ 
Plzeňského kraje vypsán dotační program na podporu sportovních organizací v r. 2014. VV ZpčBaS  
zpracuje a v termínu do 16.3. žádost podá (zodp. B. Behneská a M.Nováková). 

 Bilanci hospodaření ZpčBaS v r. 2013 předložila B. Behenská. Hospodářský výsledek za r. 2013 je zisk 
ve výši 87 703 Kč. B.Behenská také předložila návrh rozpočtu na r. 2014, ve kterém počítá jak s pro-
středky získanými díky podpoře ČBaS a dotacím KÚ, tak prostředky získanými z aktivit sdružení a ze 
spoluúčasti členů na jednotlivých akcích (činnost RSC, výjezdy reprezentace oblasti, soustředění aj.). 

 Byla podána informace o připravovaných akcích skupiny hráčů zařazených do RSC a jeho zálohy (letní 
soustředění v Aši, výjezdy výběrů atd.) a rámcově dohodnuta jejich finanční podpora.  

 Byly poskytnuty rámcové informace o jednání o získání možnosti haly pro badminton, o jednání VV 
ČBaS (záležitost nových stanov a event.. změn v organizaci VV ČBaS, dohody o možnostech startu 
neregistrovaných hráčů v soutěžích ČBaS – viz zápis ze schůze VV ČBaS 27.2.2014, část STK aj.). Členo-
vé VV ZpčBaS jsou připraveni vést diskusi týkající se členství, licencí  aj. aktuálních problémů, které je 
třeba řešit a berou na vědomí, že úpravy musí být prováděny postupnými kroky.  

 B.Behenská oznámila, že z pracovních a rodinných důvodů ukončí svoji činnost na postu EK ZpčBaS a 
nebude pro další volební období kandidovat. Výbor žádá členskou základnu sdružení o vytipování 
vhodného kandidáta/kandidátky na tuto funkci.  

 Příští schůze VV se bude konat ve středu 7. května 2014.  
 
 
V Plzni dne 6.března 2014     Zapsala M.Nováková, předsedkyně ZpčBaS v Plzni 



 

 


