Schůze VV ZpčBaS, o.s. dne 11.března 2015
Přítomni: Nováková, Segeč, Knopp, Steiner, Chmelíčková
Omluven Sobota (nemoc)
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Webové stránky ZpčBaS: od poslední schůze VV nedošlo k posunu prací na úpravě webu, J.Sobota slíbil
připravit web do konce sezóny tak, aby jeho obsluhu zvládl i člověk bez znalostí IT;
Ze starších záležitostí byla dořešena obsluha el.bankovnictví dalším členem VV (M.Steiner);
Školení trenérů : dle dohody byli absolventi školení informováni, jak mají dál postupovat (zajistil J.Segeč),
vše ostatní je v jejich režii;
Finanční situace svazu: k e dni schůze má sdružení na účtě 83 173 Kč a v pokladně 9 340 Kč. Na příznivém
stavu se podílí především příjmy získané v souvislosti s Velkou cenou m. Plzně (startovné, dotace, platba za
reklamu); prostřednictvím systému e-dotací byla podána žádost o podporu činnosti RSC vč. výjezdů reprezentace kraje (oblasti);
RSC a jeho zálohová skupina: trenéři RSC provedli průzkum ve skupinách začínajících hráčů v několika
oddílech/klubech v Plzni a vytipovali talentované děti; v dalším období je nutné navázání kontaktu s rodiči.
Podpora činnosti s talentovanými dětmi v karlovarské části oblasti bude realizována na soustředění 12.4.,
které se uskuteční v Karlových Varech (z prostředků svazu bude uhrazena převážná část nákladů).
Evidence členské základny: požadavek svazu byl v několika případech předmětem zbytečných diskusí,
většina oddílů a klubů oblasti se ale se zadáním vyrovnala. Podle poskytnutých podkladů čítá členská
základny oddílů a klubů Zpč.oblasti v tuto chvíli (bez BK VK Aš) 742 členů.
Olympiáda dětí a mládeže: vedoucím týmu badmintonistů reprezentujících Plzeňský kraj je P.Voráč, vedoucím v Karlovarském kraji St.Newiak. ZpčBaS oznamuje širší nominaci hráčů PK: Viktora, Mráz, Hora,
Hlušičková, Horová E., Šmídová, Zemková s tím, že konečná nominace bude provedena v závěru dubna.
V Karlovarském kraje se předpokládá uspořádání nominačního turnaje v závěru dubna.
Aktuální informace z ČBaS: nový předseda TMK požádal o informace týkající se RSC (odeslány obratem),
4.3. zasedal VV a zabýval se m.j. přípravou juniorské i dospělé reprezentace (zveřejněny částky poskytnuté
jednotlivým reprezentantům, nastíněny záměry v centralizované přípravě vč. personálního zajištění). VV
konstatoval, že s oddíly, které neposkytly podklady týkající se členské základny bude dále jednáno a pokud
jednání nepovedou k cíli, budou tyto subjekty zneaktivněny, z čehož může vyplynout pozastavení soutěžní
činnosti jejich členů. VV si je vědom, že je zapotřebí řešit zápis do spolkového rejstříku u právních subjektů
nižšího stupně (oblastní svazy) a bude se tím zabývat (požadavek na legislativní radu). K návrhu možného
pořízení League Planner (pro soutěže družstev) a Tournament Planner (soutěže jednotlivců) byly poskytnuty potřebné informace. VV diskutoval o požadavku na zúžení vedení svazu a jeho profesionalizaci, jehož
opakované vznesení se očekává. K tématu přiložena příloha. ČBaS pořádá doškolení trenérů 3.a vyšších tříd
(příloha), VV ZpčBaS žádá všechny trenéry, kterým platnost trenérské kvalifikace skončila nebo brzy skončí,
aby se akce zúčastnili.
Byla podána informace o II.ročníku Memoriálu A.Wankové : turnaj proběhl 10.1. za účasti 6 družstev,
s účastí p.Wanky, výsledky jsou zveřejněny na webu.
Velká cena m. Plzně 2015: akce proběhla bez větších problémů, spokojenost s úrovní i výsledky (sportovními i hospodářskými). Poděkování všem těm, kteří pomohli (avizované odměny budou předány na Play-off)!
Problémy se zastaralým vybavením haly – do budoucna hledání náhradních možností.
Navržené zásady odměňování za činnost prováděnou pro sdružení: M. Steiner předložil návrh, o kterém
přítomní s ohledem na dosavadní praxi diskutovali. Dopracovaný materiál bude projednán na příští schůzi
VV ZpčBaS a následně zveřejněn.
VV schválil organizační uspořádání Play Off oblastních přeborů družstev dospělých všech úrovní, které se
bude konat 21.3. v tenisové hale v Dobřanech. Vrchním rozhodčím bude M.Steiner, propozice rozešle zainteresovaným oddílům neprodleně T.Knopp. V průběhu akce se uskuteční schůzka zástupců všech týmů
k problematice uspořádání oblast.soutěží s vrcholem v Play-off. Předpokládaný čas schůzky kolem poledne.
K Mistrovství ČR seniorů se VV dohodl na následujících záležitostech: J.Segeč zajistí vrchního rozhodčího
(L.Herrmannová nebo J. Honnerová), akce proběhne v obou tenisových halách v Dobřanech, T.Knopp osloví oddíly se žádostí o spolupráci (předpokládá se doprava dvou koberců a empajrů z 25. ZŠ a je zapotřebí
angažovat 5 až 6 rozhodčích na závěrečné zápasy). Odměna bude řešena způsobem obdobným VCmP.





VV se zabýval nominacemi na turnaje výběrů, kterých se v prvním pololetí družstva reprezentující oblast
zúčastní. Návrhy na složení týmů pro jednotlivé akce jsou přílohou zápisu.
VV navrhuje svolání VH sdružení na středu 27.května 2015 od 17 hodin do salónku restaurace Havránek,
Hřbitovní 24. Na svém zasedání 6.5. schválí VV program a zveřejní všechny potřebné materiály.
VV ZpčBaS hledá pro další období sportovně-technického komisaře, protože J.Sobota oznámil ukončení
své činnosti v ZpčBaS a ČBaS ke 30.6.2015. Náplň činnosti je uvedena v příloze. S ohledem na to, že jde část
organizačního řádu našeho sdružení, byla ponechána v původním znění. Oproti němu by v současném
obsazení VV byl sportovně technický komisař jedním z několika osob majících právo přístupu na webové
stránky, nikoli jejich správcem.

V Plzni dne 12.března 2015

Zapsala M.Nováková, předsedkyně ZpčBaS v Plzni

---------------------------------------------------------------------------------------------Příloha č. 1 – pozvánka na doškolení trenérů pořádané ČBaS

Doškolení/seminář pro trenéry badmintonu
Lektorská rada Českého badmintonového svazu pořádá doškolení/seminář pro trenéry
badmintonu v roce 2015
Doškolení je určeno trenérům s propadající kvalifikací III. a vyšších tříd, kteří potřebují
třídu prodloužit. Ostatní zájemci vítáni.
TERMÍN: 1. 5. 2015
MÍSTO: tělocvična TJ ASTRA ZM Praha, V Korytech 157/27, Praha 10
ŠKOLITELÉ: Markéta Osičková, Tomáš Krajča a Petr Báša
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM:
9.00 – 9.15 – registrace účastníků
9.15 – 10.00 – informace o systému vzdělávání trenérů BWF (Markéta Osičková)
10.00 – 11.30 – představení projektu „Hledá se šampión“ (Tomáš Krajča)
k nahlédnutí na
http://www.badmintoncoach.cz/hleda-se-sampion-stanes-se-jim-i-ty/
12.00 – 15.00 – metodika techniky a pohybu v badmintonu (Petr Báša)
PŘIHLÁŠKY: nejpozději do středy 29. 4. 2015
online www.czechbadminton/skoleni/trener
POPLATEK: 300,- Kč (hotově na místě)
ODHLÁŠKY a další informace:
Markéta Osičková
Email:mar.osickova@gmail.com

Tel: 723 138 382

Příloha č. 2
Návrh na složení družstev reprezentujících Západočeskou oblast na turnajích regionálních výběrů v r.2015
Českokrumlovský pohár regionálních výběrů do 13 let (23.-24.5., Č.Krumlov)
Hora, Kokoř, Bršťák, Flachs, Šmídová, Krupičková, Zemková, Nováková
Falco Cup – reg.výběry do 15 let (6.-7.6.v Liberci)
Viktora, Mráz, Šilhan, Tichý, Vatashchuk, Hlušičková, Horová E., Šmídová

RSL Cup – mezinárodní turnaj do 15 let (12. – 14.6. v Č.Krumlově)
Předpokládáme start těch hráčů, kteří se nedostanou do nominace na 7. Letní olympiádu dětí a mládeže
Ve všech případech se jedná o návrh širší nominace. Prosíme trenéry všech zainteresovaných oddílů
a klubů, aby nám do 30.dubna sdělili zájem svých svěřenců se akcí zúčastnit. Prosíme je také, aby je upozornili na potřebu finanční spoluúčasti na jednotlivých akcích. Konečná nominace a upřesnění rozsahu spoluúčasti bude provedeno počátkem května.
Příloha č. 3
Popis činnosti sportovně – technického komisaře ZpčBaS, o.s.
I.

Základní ustanovení

Sportovně – technický komisař (STK) je členem výkonného výboru ZpčBaS. Jeho hlavním úkolem je řídit
sportovní činnost členů ZpčBaS, průběžně zajišťovat publikaci výsledků, spravovat webové stránky sdružení.
II. Zásady činnosti
Sportovně – technický komisař
 Připravuje soutěže a jejich rozpisy a v návaznosti na celostátní TK doplňuje kalendář soutěží;
 Zpracovává sportovně – technické dokumenty a předkládá je VV ZpčBaS, o.s. ke schválení;
 Kontroluje a dohlíží na dodržování schválených zásad a pravidel stanovených vydanými
sportovně – technickými dokumenty;
 Zpracovává, ověřuje a vydává výsledky sportovních soutěží;
 Připravuje školení a doškolení rozhodčích a spolupracuje v tomto směru s KR ČBaS;
 Vede evidenci kvalifikovaných rozhodčích v blasti;
 Zajišťuje diplomy, medaile a poháry pro nejlepší družstva v soutěžích;
 Schvaluje výjimky z obecně platných zásad pro starty v jednotlivých věkových kategoriích
(především povolení startu „ob kategorii“ či zařazení hráče mladšího 15 let do družstev
dospělých);
 Spolupracuje s oddíly Plzeňského a Karlovarského kraje a projednává s nimi návrhy na úpravy
regionálních sportovně – technických dokumentů;
 Spravuje webové stránky ZpčBaS, o.s.;
 Spolupracuje se správcem webových stránek ČBaS;
 Pravidelně informuje VV sdružení o své činnosti;
 Na VH sdružení pravidelně hodnotí uplynulou sezónu, předkládá zprávu o své činnosti a
návrhy na úpravy soutěží řízených VV ZpčBaS.
III. Závěrečná ustanovení
Sportovně – technický komisař ZpčBaS je volen VH sdružení.
V průběhu volebního období může ke spolupráci přizvat dalšího člena sdružení.

Příloha č. 4 – profesionalizace činnosti VV ČBaS

Profesionalizace VV ČBaS
Úvodem dovolte vysvětlit pojmy, které budou v průběhu dalšího rozjímání zásadní. Jde, jak jistě tušíte, o pojmy
amatér a profesionál.
Encyklopedický slovník (Academia 1982) uvádí:
A) AMATÉR:
1. kdo pěstuje umění, vědu, techniku nebo sport ze záliby, ne jako své povolání. Opak = profesionál
2. přeneseně člověk, který zasahuje do problémů, v nichž se nevyzná
B) PROFESIONÁL:
Osoba, která provádí určitou činnost, zvláště běžně nevýdělečnou, jako zaměstnání (např. sport). Opak =
amatér
Z výše uvedeného plyne, že i profesionál se občas může zachovat jako amatér (viz A2), taky z toho plyne, že
naprostá většina z nás, kteří se věnujeme badmintonu, jsme ryzí amatéři (viz A1), ale s ohledem na čas, který
tomu věnujeme, skoro profesionálové. Mně z toho dál vyplý-vá (byť ne přímo ze shora uvedených definic), že i
u profesionála je možná nutná určitá dávka amatérismu, tedy provádění práce se zálibou. Protože u většiny lidí,
pro které tu službu koná (a služba to je), je tato činnost zálibou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Co tedy vlastně chceme:
Pokud to dobře chápu, rádi bychom v nejvyšším článku strukturu našeho svazu měli lidi, kteří budou svoji práci
vykonávat profesionálně (to je na celý nebo výrazně většinový úvazek, event. doplněný malými – okrajovými –
úvazky). Předpokladem je, aby měli pro tu činnost odborné i osobnostní předpoklady a tu činnost chtěli dělat.
Samozřejmě musí být zaplaceni, jejich odměna ovšem musí alespoň zčásti záviset na jejich pracovních
výkonech. Odpověď na obvyklou otázku „co za to ?“ musí být z velké části v jejich režii.
Položila jsem si tedy na samém začátku další diskuse tři otázky a odpověděla jsem si (prozatím sama za sebe) na
ně:
1.Otázka:

Chceme to opravdu?

Odpověď:

jednoznačně ANO

2.Otázka:

Máme na to?

Odpověď:

spíše ANO

3.Otázka:

Máme takové lidi?

Odpověď:

spíše NE

K č. 1: Myslím, že k tomu není třeba nic dodávat. Požadavek na profesionalizaci našeho vrcholného orgánu
zazněl už mnohokrát, při různých příležitostech a na různých úrovních.
Prozatím ale zůstal jen v oblasti zbožných přání. Důvody pro to byly různé, ale osobně se domnívám, že jsme se
prostě báli, že na to nemáme. Ani peníze, ani lidi.
K č. 2: Navazuje to – peněz nebudeme mít nikdy dost na všechny naše aktivity a vše tedy bude i nadále otázkou
stanovení priorit a všeobecné shody na nich. Proto na druhou otázku odpovídám „spíše ano“ a chci tím vyjádřit
hlavně to, že je třeba hledat nové zdroje a nečekat jen na přísun prostředků ze státní správy. Chci tím říct taky
to, že mnohé může vyřešit fungující marketing, ale prvořadé bych viděla zavedení členského poplatku pro členy
ČBaS.

K č. 3: Ta otázka je nejsložitější a problematická je i odpověď na ni. Odpověděla jsem spíše ne, ale chci to
doplnit – v tuhle chvíli spíše ne.
A protože je to opravdu složité, dovolím si rozebrat problém a položit si další otázky:
a) proč je nemáme ?
b) je to stav dlouhodobý, trvalý nebo dočasný?
c) jak se tomu dá pomoct?
Na řečnické otázky řečnické odpovědi:
Ad a): Nemáme je proto, že nám chybí generace funkcionářů ve věku kolem padesátky, nemáme je proto, že
vlastní profesní zapojení této věkové kategorie (i mladších potenciálních činovníků) je pro ně cennější než
„cesta do neznáma“, i když badminton mají rádi, něco jim dal a oni by asi i byli ochotni něco mu vrátit, ale
rozhodně nejsou ochotni všechno jakoby obětovat. Nemáme je i proto, že táhnout je výrazně obtížnější než
tlačit (nebo občas přitlačovat) nebo se dokonce se jen dívat (a možná občas něco nebo někoho zkritizovat).
Ad b): Pokud s tím začneme něco dělat, může to být jev dočasný, pokud s vhodnými lidmi nebudeme jednat,
může to být jev víceméně trvalý.
Ad c): Osobně si dovedu představit fungování vedení svazu v tomto obsazení:
 Trenérsko-metodická komise : Jan Fröhlich (*1980)
 Marketinková komise: Petr Koukal ml. (*1985)
 Ekonomická komise: Kateřina Tomalová nebo Šárka Křížková (*1992,1990)
 Sportovně-technická komise: Hana Musilová (*1982)
 Komise rozhodčích: Jan Kolář (*1969)
v čele svazu Hana Procházková (prezidentka,* 1977) a Martin Osička (víceprezident, * 1975) a na sekretariátu
svazu kromě předsedy taky metodik = Markéta Osičková (*1975).
Ročníky narození těchto lidí se (s výjimkou Jana Koláře) pohybují mezi léty 1975 až 1992. Takový VV by mohl
znamenat velké přiblížení k aktivní části členské základny. Ve všech případech se jedná (opět s výjimkou Honzy
Koláře) o hráče nebo bývalé hráče top úrovně, kteří by své dosavadní zkušenosti s touto úrovní (vč. podnětů ke
změnám přístupů) mohli zakomponovat do svých programů, v několika případech jde o osoby s potřebnou
kvalifikací nebo dokonce praxí. Zdá se vcelku přirozené, že jejich spolupracovníci by se rekrutovali z věkové
kategorie 40 až 50 let, což považuji za optimální. Za zásadní podmínku úspěchu takovéhoto VV ale považuji
ochotu ke spolupráci ve prospěch celku a postavení osobního prospěchu na „vedlejší“ kolej s tím, že jde sice
o nezbytný a nutný produkt, ale přece jen vedlejší…
Všechny ostatní funkce (od předsedů oblastí = správní rada = níž ) by samozřejmě zůstaly i nadále na
amatérské nebo poloprofesionální bázi (svaz by na vybrané činnosti a posty pouze přispíval a na jednotlivých
nižších stupních by bylo nutností mimo jiné i hledání dalších zdrojů potřebných pro realizaci dohodnutých
záměrů).
Milada Nováková
předsedkyně ZpčBaS v Plzni
V Plzni 15.února 2015

