Schůze VV ZpčBaS, o.s. dne 7.ledna 2015
Přítomni: Nováková, Segeč, Sobota, Steiner, Chmelíčková
Omluven Knopp (nemoc)

Projednáno:



















Webové stránky ZpčBaS: byla vyřešena aktualizace, pokračuje se v úpravě stránek (redakční systém)- bez
nároků na finanční ohodnocení. Byly dohodnuty kontrolní body (schůze VV – březen: zadávání turnajů a
propozic), po skončení sezóny změna správy stránek (návrh bude projednán s T. Knoppem).
Školení trenérů se uskutečnilo a jeho průběh byl kladně hodnocen. Zůstal ale nedokončen výstup – licence
trenérů pro účastníky (úhrada na svaz provedena) a prodloužení licencí doškolovaným trenérům. J. Segeč
zajistí informaci všech zúčastněných o dalším postupu.
Finanční situace svazu: k 31.12.2014 měl svaz na účtě 75 055 Kč a v pokladně 7 498 Kč. Celkové příjmy v r.
2014 činily 337 263 Kč a výdaje 342411 Kč. V příjmech dominovaly dotace (ČBaS 77815 na TM, KÚ 30 000
na podporu RSC a výjezdy reprezentace oblasti, další příjmy byly získány z pořádaných akcí a z reklamy). Na
straně výdajové dominovaly náklady na tréninkovou činnost RSC, výjezdy reprezentace oblasti, náklady na
pořádané turnaje a odměny trenérům. Podpora TM představuje cca 50% celkových výdajů
RSC a jeho zálohová skupina: v současné době jsou problémy se zálohovou skupinou, o jejím složení bude
nutné diskutovat s potenciálními adepty na zařazení, jejich trenéry a rodiči. Na 18.ledna je připraven program soustředění RSC i jeho zálohy. Bylo diskutováno na toto téma a dohodnuto svolání schůzky trenérů
na 18.1. odpoledne (zajistí J.Segeč)
Evidence členské základny: požadavek svazu, který vyplývá z pokynu předsedy ČUS (vychází z požadavku
MŠMT) se daří plnit jen s velkými obtížemi. Jde o značnou administrativní zátěž, řada oddílů posílá výkazy
na různá místa na základě různých požadavků, které nikdo není schopen sjednotit.
Olympiáda dětí a mládeže: bylo dohodnuto, že vedoucím výpravy bude P.Voráč, jeho asistentem V.Legát.
Podle informací organizátorů se 7.LODM zúčastní badmintonové týmy ve složení 2 + 2 (+ 1 trenér) ze 13
krajů ČR (výjimkou je Zlínský kraj). Podrobnosti k organizaci budou postupně upřesňovány.
Aktuální informace z ČBaS: proběhla schůzka trenérů RSC, předsedů oblastí, členů TMK a dalších
pozvaných potenciálních aktérů v oblasti přípravy talentované mládeže. Představitelé svazu se snaží
kontaktovat vytipované trenéry schopné zapojení do přípravy v rámci NSC, prozatím bez výsledku. Současná příprava juniorů a jejich reprezentační výjezdy jsou řešeny jednorázovými smlouvami se členy TMK.
Byla podána informace o II.ročníku Memoriálu A.Wankové : 10.ledna, přihlášeno 6 družstev, zakoupeny
poháry a ceny, na soutěž budou poskytnuty míčky. Pozván Petr Wanka.
Velká cena m. Plzně 2015: Byla podána žádost Nadaci 700 let m. Plzně o finanční podporu akce, na základě
požadavku vedení ZpčBaS byla získána záštita primátora nad akcí. Předběžně je projednána standardní
částka za reklamu (KTA) použitelná na odměny hráčům. Z diskuse mezi přítomnými vyplynulo následující: je
zapotřebí obnovit plnou funkčnost domény www.badminton-plzen.cz (řádně uhrazena) a usnadnit přístup
zájemcům na stránky akce; bylo schváleno, že pro letošní ročník bude ponecháno beze změny jak startovné, tak finanční odměny za umístění. Pokud jde o přípravu haly vč. odvozu věcí na akci, bude spoluúčast
požadována především po hráčích zařazených do RSC (zajistí J. Segeč, M. Nováková).
V závěru jednání se diskuse soustředila na zásady odměňování za činnost prováděnou pro sdružení, získávání prostředků pro odměňování činovníků a formulování jasnějších pravidel pro finanční spoluúčast hráčů,
pro které je řada akcí organizována. Z diskuse vyplynul úkol pro M. Steinera zpracovat do příštího zasedání
VV ZpčBaS pravidla pro jednotlivé oblasti činností svazu.

V Plzni dne 13.ledna 2015

Zapsala M.Nováková, předsedkyně ZpčBaS v Plzni

