Zápis ze schůze zástupců badmintonových oddílů a klubů Západočeské oblasti
----------------------------------------------------------------------------------------------Schůze se konala v pondělí 1.června od 17.30 hodin v zasedací místnosti T. J. Sokol Plzeň –
Doubravka za účasti zástupců 11 oddílů a klubů západočeské oblasti, 6 členů VV ZpčBaS a 4 hostů
(viz prezenční listina). Omluvili se zástupci oddílů Jiskra Nejdek a TJ Ostrov.
Schůzi řídila předsedkyně ZpčBaS v Plzni Milada Nováková dle programu, který byl zveřejněn
s dostatečným předstihem na webových stránkách (www.zpcbadminton.cz).
Program schůze:
1. Hodnocení uplynulé sezóny
2. Volba delegátů na VH ČBaS
3. Právní osobnost ZpčBaS
4. Příprava volební VH (předpokládaný termín, program, kandidátka VV, zákl.dokumenty)
5. Informace o připravovaných změnách systému soutěží mládeže
6. Informace o LODM 2015
7. Různé
Diskuse probíhala vždy k jednotlivým bodům jednání.
Ad 1):
Jednotliví členové VV informovali o průběhu sezóny 2014/15 z pohledu jim svěřené agendy. V hodnocení zaznělo poděkování za pomoc oddílů při přípravě a průběhu „svazových“ akcí (Velká cena m.
Plzně, Play off OP družstev všech úrovní, MČR seniorů), informace o výsledcích soutěží jednotlivců i
družstev na úrovni oblasti i ČR, informace o hospodaření a o činnosti regionálního sportovního centra.
V následné diskusi se přítomní vyjadřovali především ke startům výběrů oblasti a k průzkumu názorů
týkajících se soutěží družstev dospělých (Play off).
Ad 2):
VV navrhl, aby na VH ČBaS, která se bude konat v sobotu 13.června 2015 v Praze, zastupovali oblast
členové VV Segeč, Knopp a Steiner (účast předsedkyně M.Novákové plyne z jejího členství ve VV
ČBaS). Přítomní návrh jednomyslně schválili. Po diskusi nad volbou čtvrtého zástupce oblasti byla
navržena K.Chmelíčková a hlasováním byl návrh schválen.
Ad 3) a ad 4):
Právní osobnost Západočeského badmintonového svazu zůstane zachována – „pro“ hlasovalo 15 ze 17
přítomných, jeden byl proti, jeden se zdržel.
Po diskusi na toto téma se přítomní dohodli na následujícím postupu:
- v průběhu následujících dvou měsíců budou připraveny materiály, které souvisejí se zápisem
spolku u rejstříkového soudu: budou upraveny Stanovy spolku tak, aby odpovídaly současným
právním předpisům, budou doplněny a upraveny související předpisy (Organizační řád,
Jednací a Volební řád), bude sestavena kandidátka nového VV;
- materiály budou ve formě návrhů vyvěšeny na webových stránkách ZčBaS (termín do 31.7.)
- oddíly budou mít možnost zasílat své připomínky a návrhy ke zveřejněným materiálům do
31.8. (na adresy členů VV a adresy kontaktních osob jednotlivých oddílů – viz příloha zápisu);
- v pondělí 7.9. od 17.30 se uskuteční v salónku restaurace Havránek schůze VV ZpčBaS
rozšířená o zástupce oddílů a klubů oblasti (program: příprava nové sezóny a diskuse nad
došlými návrhy základních materiálů ZpčBaS). Na schůzi bude dohodnut termín volební
Valné hromady spolku (předpoklad říjen 2015).
- Přítomní se shodli na potřebě kvalifikované právní porady při tvorbě základních dokumentů
spolku.
Ad 5): Předsedkyně ZpčBaS podala informace o stavu jednání o změnách systému soutěží mládeže
v intencích materiálů zaslaných TMK ČBaS (již zveřejněných na webu) a jejich úpravách po diskusi
na schůzi VV ČBaS 27.5.2015. Přítomní vzali na vědomí rozhodnutí VV přijmout od 1.1.2016 změnu
věkových kategorií mládeže i rozhodnutí VV o uspořádání soutěží na podzim r. 2015 (MČR všech

věkových kategorií mládeže a strukturu sezóny v podobě 2 x A postupové, 2 x B otevřené, MČR).
Vzali také na vědomí, že jednotlivé detaily, související s technickou stránkou změn, budou zveřejněny
následně v rozpisu soutěží, stejně tak i termínový kalendář soutěží na podzim 2015 a na jaře 2016.
V souladu s jednáním VV tyto záležitosti nebyly předmětem diskuse a byly přijaty jako důležité
informace, se kterými bude třeba při tvorbě oblastního kalendáře dále pracovat.
Přítomní zástupci a členové výkonného výboru většinově nesouhlasí s návrhem, aby v kategoriích mládeže nebylo povoleno hostování. Přesto, že v diskusi zazněly i podpůrné argumenty
pro návrh TMK ČBaS, požadují, aby současný stav (t. j. povolení hostování max. 2 hráčů ve
družstvech žáků, resp. dorostu) zůstal zachován (hlasování 15:1:1).
Ad 6):
Předsedkyně oblasti informovala o stavu příprav VII. letní olympiády dětí a mládeže, která proběhne
v Plzni ve dnech 14.-19.června 2015. Vyslovila přesvědčení, že zařazení mezi sporty na LODM může
badmintonu prospět. Seznámila přítomné jak s nominací, tak s jednotlivými záležitostmi souvisejícími
s účastí (ubytování, koučování, průběh soutěží, zdroje informací, apod.). Vyzvala k pomoci
kvalifikovaných rozhodčích pro zajištění semifinálových a finálových zápasů a informovala o problémech se streamingem. Pozvala všechny, aby se na soutěž přišli podívat.
Ad 7):
V závěrečné diskusi zaznělo především téma „facebook“ a jeho informační síla. Přítomní se
vyjadřovali jak pozitivně k otázce propojení oficiálních stránek ZpčBaS se stránkou vzniklou z aktivity ašského klubu, tak zdrženlivě k otázkách serióznosti informací, které se na facebookový profil
mohou dostat. Byla dosažena shoda v názoru, že existence facebooku vedle oficiálních stránek svazu
je akceptovatelná, ale základním zdrojem informací by pro západočeské badmintonisty měly zůstat
webové stránky www.zpcbadminton.cz . V současné době je sice jejich aktualizace a forma vedení
často předmětem oprávněné kritiky, ale VV a především současný administrátor pracuje na změně,
která by měla být do konce června 2015 dokončena.
Sportovně-technický komisař ZpčBaS v závěru schůze upozornil na skutečnost, že změny, o kterých
byli přítomní informováni, se týkají soutěží mládeže a připomněl, že soutěže dospělých zůstávají beze
změny. Beze změny zůstávají také termíny související se soutěžemi družstev (přihlášky, soupisky,
hostování).
Zapsala:
Milada Nováková, předsedkyně
ZpčBaS v Plzni
V Plzni 2.června 2015
Příloha:
Adresář členů VV ZpčBaS a kontaktních osob uvedených na webu ZpčBaS

Příloha: e-mailové adresy členů VV a zástupců badmintonových oddílů a klubů v západočeské oblasti

VV ZpčBaS

BK VK Aš
Slovan Karlovy Vary
Jiskra Nejdek
Ostrov
Zbrklý úder Klatoyy
Dobřany
Spartak Chrást
SK Jupiter
BKV Plzeň
Bílá Hora
Sokol Doubravka
USK Plzeň
Slavoj Plzeň

Jméno
Nováková Milada
Knopp Tomáš
Sobota Jaroslav
Segeč Jan
Steiner Miroslav
Chmelíčková Kateřina
Vítězslav Kokoř
Ivo Černý
Stanislav Newiak
Jiří Mácha
Jan Matoušek
Josef Malý
Roman Behenský
Tomáš Knopp
Petr Vorálek
Květa Dušková
Jaromír Brychta
Martin Červený
Jiří Louda

E-mailová adresa
miladanovakova@centrum.cz
skjupiter@centrum.cz
sobol@centrum.cz
jsegec@centrum.cz
miroslav.steiner@ncr.com
katerinachmelickova@seznam.cz
vkokor@badmintonvkas.cz
i.cerny@seznam.cz
badmnejdek@seznam.cz
jam.machovi@volny.cz
matousek@zbrkly-uder.cz
ing.maly@seznam.cz
roman.behensky@centrumcz
skjupiter@centrum.cz
bkv.plzen@seznam.cz
tjbilahora@email.cz
brychta.jaromir@email.cz
cerveny@lfp.cuni.cz
jiri.louda@loudatour.cz

