
Schůze VV ZpčBaS, o.s. dne 5.11.2014  
Přítomni: Nováková, Segeč,  Sobota, Steiner, Knopp, Chmelíčková 
  

Projednáno: 
 Webové stránky ZpčBaS: současný stav je předmětem oprávněné kritiky členů sdružení (pozdní 

zveřejňování propozic na turnaje i ostatních materiálů, neprovázanost hlavní stránky se záložkami, ne-
aktualizované průběžné žebříčky aj.). VV se nedaří tento stav změnit, jednání administrátorem probíhají na 
toto téma již bezmála dva roky pravidelně na každé schůzi VV. První kroky ke změně byly sice učiněny 
(tvorba rozhraní) a svazem uhrazeny, ale následné překlopení dat neproběhlo. Bylo vytipováno a postupně 
osloveno několik možných spolupracovníků – prozatím bez výsledku. Po obsáhlé diskusi bylo dohodnuto, 
že s kontrolou výsledků turnajů pomůže dočasně T. Knopp. Dále pak VV uložil administrátorovi J. Sobotovi 
do týdne informovat o výsledcích jednání s M.Slepičkou a V.Štenglem. V případě neúspěchu bude svaz 
nucen investovat do tvorby nových stránek bez ohledu na doposud zvolený postup a s tím související vyna-
ložené prostředky. 

 Školení trenérů je připraveno, propozice zveřejněny na webu, prozatím reagovalo 6 zájemců o získání 
IV.trenérské třídy. VV ZpčBaS upozorňuje ty, kterým v současné nebo blízké době skončí platnost 3.trenér-
ské třídy, že současně se školením naplánovaným na 13.12. (praktická část) proběhne doškolení.  Cena za 
absolvování doškolovacího semináře je 350 Kč. Přihlášky posílejte na J.Segeče (jsegec@centrum.cz) co 
možná nejdříve. Kapacita školení je omezena a v případě jejího naplnění budou upřednostněni noví zájemci 
o trenérskou kvalifikaci (řádně a v termínu přihlášení dle zveřejněných propozic akce).  

 Finanční situace svazu: aktuální stav účtu je 82 868 Kč, aktuální stav pokladny 13 036 Kč. Předpokládané 
příjmy ve zbývající části r. 2014: účastnické poplatky za školení trenérů, příspěvky členů RSC a zálohové 
skupiny na tréninky. Předpokládané výdaje: odměny trenérům za soustředění a tréninky, odměna lektorovi 
za školení, podpora účastníků školení Shuttle Time v Brně (doprava), start výběru oblasti v kateg. U11 (viz 
dále), event. nákup vybavení pro tréninky RSC (zpracují J.Segeč a H.Kolářová neprodleně). 

 RSC a jeho zálohová skupina: členům obou skupin bude tlumočen požadavek na úhradu pravidelného 
příspěvku na tréninky (s ohledem na příslušnost ke skupině a na četnost tréninků dle zařazení hlavním 
trenérem RSC - možnost úhrady přes účet  ZpčBaS: účet č. 249337987/0300, VS 122014, nezapomeňte 
uvést jméno hráče). Důležité upozornění: Všichni hráči zařazení do RSC a jeho zálohové skupiny absolvují 
individuálně lékařské vyšetření a přinesou jak potvrzení lékaře o způsobilosti provozovat závodně 
badminton, tak doklad o platbě za vyšetření. Ve vlastním zájmu proveďte co možná nejdříve!!! 

 Start výběru oblasti v kateg. U11 na turnaji v Č.Krumlově 22.-23.11.: nominace 3 chlapců (Šilhan-Nejdek, 
Bejvl-Klatovy, Pelcr-Doubravka, Nováková-K.Vary, Korčmarošová-K.Vary, Šenfeldová-Doubravka) vyplývá 
z výsledků nominačního turnaje uspořádaného 1.11. Předsedkyně oblasti seznámila VV s propozicemi tur-
naje a s návrhem na úhradu nákladů spojených s turnajem. Po diskusi rozhodl VV takto: z prostředků svazu 
bude hrazeno startovné družstva (opravňuje hráče i ke startu na nedělním turnaji jednotlivců), doprava 
(celkem 3 os.auta – po 1 z K.Varů, Klatov a Plzně) a náklady na kouče (J.Přinda st.- nocleh, odměna). Každý 
z účastníků (hráči i doprovod uhradí náklady na ubytování a stravu). Družstvo bylo již řádně přihlášeno. 

 Aktuální informace z ČBaS: probíhá nekonečná diskuse na téma  MMČR v Praze, k řešení situace v TMK 
byla ustavena pětičlenná komise, která by měla zpracovat návrh pro jednání ve VV, probíhá inventarizace 
majetku ČBaS zapůjčeného do užívání oddílům (mobilní badmintonové kurty), oblastním svazům byl 
rozeslán požadavek na zpracování evidence členské základny (bude rozesláno oddílům s požadavkem na 
zpracování bezprostředně po uzavření roku).  

 Olympiáda dětí a mládeže: proběhla schůzka vedoucích týmů v jednotlivých sportech – na KÚ, výstupem 
z ní je požadavek na předložení seznamu trenérů (formulář rozeslán) a informace o tom, že budou 
požadována různá potvrzení od účastníků, proběhnou zkoušky oblečení , budou řešeny záležitosti souvi-
sející s propagací sponzorů jak na sportovištích, tak na dresech účastníků (většina bude projednána až na 
jaře příštího roku). Striktní je požadavek na dodržení počtu sportovců i trenérů –bylo projednáno možné 
zapojení Přemysla Voráče jako trenéra skupiny a Vojtěcha Legáta jako jeho zástupce. Požadavky KÚ a ČOV 
budou řešeny průběžně, oddíly budou vyzvány ke spolupráci prostřednictvím webových stránek ZpčBaS.  

 Příprava svazových akcí: proběhlo jednání ve sportovním areálu v Dobřanech (MČR seniorů), bude požádá- 
no o dotaci Nadace 700 let m. Plzně a o pokračování záštity Primátora m. Plzně (VCmP 2015). Zajistí 
předsedkyně oblastního svazu.  

 
 
V Plzni dne 6.listopadu 2014    Zapsala M.Nováková, předsedkyně ZpčBaS v Plzni 
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