
Zápis ze schůze zástupců badmintonových oddílů a klubů Západočeské oblasti 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Schůze se konala v pondělí 7. září 2015 od 17 hodin v zasedací místnosti T. J. Sokol Plzeň – Doubrav-

ka za účasti zástupců 12 oddílů a klubů západočeské oblasti (BKV Plzeň, B.Hora, Sokol Doubravka, 

Slavoj Plzeň, Chrást, Slovan K.Vary, Ostrov, Dobřany, Nejdek, Zbrk.úder Klatovy, Chlumčany,  SK 

Jupiter), 5 členů VV ZpčBaS (Nováková, Knopp, Segeč, Steiner, Chmelíčková) a 2 hostů (Dušková, 

Kubík).  Omluvili se zástupci BK VK Aš.  

Schůzi řídila předsedkyně ZpčBaS v Plzni M. Nováková dle programu, který byl zveřejněn na webo-

vých stránkách (www.zpcbadminton.cz).  

 

Program schůze: 

1. Příprava nové sezóny 

2. Diskuse k návrhu nových stanov ZpčBaS 

3. Hospodaření ZpčBaS 

4. Různé (informace o dění v ČBaS, činnost regionálního tréninkového centra, akce Sporťáček, 

webové stránky aj.) 

5. Diskuse  

6. Závěr schůze  

 

Ad 1): S dostatečným předstihem byly na webových stránkách ZpčBaS vyvěšeny materiály připravené 

T. Knoppem (Doplněk RS mládeže na oblastní úrovni, RS dospělých vč. rozlosování družstev OP 

všech úrovní) a návrh termínového kalendáře. Zásadní připomínky k nim nebyly vzneseny, drobné do-

tazy byly zodpovězeny. Předsedkyně oblasti vyzvala zástupce oddílů a klubů, aby věnovali patřičnou 

pozornost celostátnímu rozpisu, ve kterém je oproti minulým létům velké množství změn. V diskusi 

týkající se práva startu na otevřených turnajích GP C v kategoriích mládeže zazněly jak názory, 

upřednostňující záměr naplnit kapacitu turnaje bez ohledu na výkonnost hráčů a respektující pouze 

pořadí došlých přihlášek, tak názory preferující výkonnostní hledisko a z něj plynoucí právo startu 

účastníků s lepším postavením na republikovém žebříčku (při dodržení termínu přihlášek), diskuto-

vány byly také otázky divokých karet. Přítomní se dohodli, že pro podzim 2015 vydaný doplněk 

RS mládeže nebude v tomto směru nijak upravován a bude ponecháno na pořadateli, pro jaký 

postup se rozhodne. Event.  problémy budou následně řešeny úpravou RS  pro r. 2016.  Termínový 

kalendář byl doplněn o několik turnajů dospělých. TK je přílohou zápisu.  

 

Ad 2): Předsedkyně oblasti informovala o realizaci postupu, dohodnutém na předchozí schůzi 

zástupců oddílů a klubů oblasti, týkajícího se návrhu nových stanov, které by respektovaly nový 

občanský zákoník. Ocenila práci J. Kubíka a T. Knoppa při přípravě návrhu, který byl v dohodnutém 

termínu vyvěšen na webových stránkách k připomínkování. J. Kubík vysvětlil právní pohled na připo-

mínky, které v termínu, resp.krátce po něm došly. V diskusi po vysvětlení záměru tvůrce návrhu sta-

nov se přítomní vyjádřili především k otázce kontrolní komise, pravomocem VV při pořizování, pře-

vodu a likvidaci majetku a k dalšímu postupu ve schvalovacím procesu.  

= Hlasování (přítomno 16 hlasujících) ke zřízení kontrolní komise (v souladu se zákonem mi-

nimálně tříčlenná): 2 pro, 10 proti, 4 se zdrželi. Kontrolní úlohu bude vykonávat člen pověřený kontro-

lou. 

= Hlasování (přítomno 17 hlasujících) k určení hodnoty majetku, o jehož pozbývání musí roz-

hodnout VH (úprava návrhu, že rozhoduje VV): 13 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. Do návrhu stanov bude 

zakotvena hranice 60 tisíc Kč. Při likvidaci, prodeji či převodu majetku nad tuto hranici musí návrh 

VV schválit VH.  

Závěrem této části jednání bylo oznámeno, že návrh stanov, do kterého budou zapracovány 

dohodnuté změny, bude zveřejněn na webových stránkách a na mimořádné Valné hromadě, kterou 

předsedkyně sdružení svolá na 19. října 2015 (17 h, zased. místnost v sídle sdružení – Hřbitovní 24, 

Plzeň), proběhne jeho schvalování. Každý oddíl/klub oblasti bude zastoupen jedním delegátem 

s hlasem rozhodujícím, který se při prezenci prokáže oprávněním hlasovat za svůj oddíl/klub.  

 

http://www.zpcbadminton.cz/


Ad 3): Informaci o hospodaření svazu podal M. Steiner. K 1.9. byla na účtu sdružení částka 81 884,72 

Kč a v pokladně 13 961 Kč. Celkové příjmy za období leden až srpen 2015 činily cca 303 tisíc Kč 

(bezmála polovinu z této částky představují účelové dotace Plz.kraje a ČBaS). Volné prostředky 

získává svaz pořádáním akcí (např. VCmP, MČR seniorů aj.), zanedbatelné nejsou ani příspěvky 

hráčů zařazených ať do výběrů oblasti, nebo do činnosti RSC. Celkové výdaje za období leden až 

srpen 2015 činily cca 290 tisíc korun a jsou spojené s činností RSC (tréninky, soustředění) a po-

řádáním akcí. Informace byla doplněna přehledem plateb za start družstev v soutěžích OP.   

 

Ad 4 a 5): 

- I nadále panuje názor, že základním zdrojem informací by pro západočeské badmintonisty měly 

zůstat webové stránky (www.zpcbadminton.cz). Změnit formu jejich vedení, usnadnit vstup 

pomocníkům administrátora se ale stále nedaří (oprávněná kritika malé aktuálnosti, neuskutečnění 

přislíbené úpravy na redakční systém). VV se pokusil získat informace o ceně za nové stránky, 

bohužel ale částka, která byla navržena, převyšuje možnosti svazu. VV proto vyzývá všechny 

badmintonisty, kteří by mohli v této záležitosti pomoci, aby kontaktovali T. Knoppa.  

- Členové VV zajistí prezentaci badmintonu na akci Sporťáček, která se bude konat v sobotu 19.9. 

v hale Lokomotivy. VV žádá zástupce všech badmintonových oddílů a klubů, kteří by měli zájem 

se na akci do prezentace zapojit (např. poskytnutím údajů o možnostech tréninků dětí, mož-

nostech pro rekreační badminton apod.), aby neprodleně kontaktovali M. Novákovou. 

- J. Segeč informoval stručně o akcích RSC a přislíbil rozeslání hodnocení hráčů, kteří se do 

tréninkové činnosti zapojili (vč. těch, kteří se zúčastnili letního soustředění) jednotlivým trené-

rům. VV se na ně obrací se žádostí o podporu činnosti RSC umožněním účasti vybraných hráčů 

na trénincích centra v zájmu výkonnostního růstu těchto hráčů. Dotazy na pravidla pro zařazení 

hráčů do RSC a podmínky fungování centra směrujte na J. Segeče.  

- VV žádá o pomoc při zajištění jednotného oblečení pro oblastní výběry (kategorie U13 a U15, 

trička s potiskem). Předpokládaná velikost zakázky cca 40 triček, možnost dokoupení vítána, 

zásadním kritériem bude kvalita materiálu, zpracování a cena. V případě možnosti a ochoty 

pomoci kontaktujte M.Novákovou. 

- V pondělí 28.9. se v Praze uskuteční setkání s trenéry juniorské reprezentace ČR a vedením TMK 

ČBaS. Akce je pojata jako doškolení trenérů a registraci lze provést přes webové stránky ČBaS. 

- Ve dnech 23.-27.9. se v Praze uskuteční Mezinárodní mistrovství ČR – hala Sparty Nad Králov-

kou(viz stránky ČBaS). S ohledem na probíhající olympijskou kvalifikaci se očekává velmi 

kvalitní účast.  

- Velmi kladně byla hodnocena účast badmintonistů na 7.Letní olympiádě dětí a mládeže. 

Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili a akci pomohli zorganizovat. 
 

Ad 6): Závěr schůze provedla předsedkyně ZpčBaS – poděkovala za účast a aktivní přístup a vyjádřila 

přesvědčení, že všechny změny a novinky (organizace soutěží, změna u věkových kategorií a další) se 

podaří společným úsilím zvládnout.  

 

        Zapsala: 

        Milada Nováková, předsedkyně 

          ZpčBaS v Plzni 

 

V Plzni 8.září 2015  

 

 

Příloha – doplněný TK (závěr r. 2015, 1.polovina r. 2016) 

------------------------------ 

Pozn.:  

- případní zájemci o pořádání neobsazených turnajů (kvalifikace U19 30.-31.1., kvalifikace U19 7.-

8.5., kvalifikace U17 14.-15.5) ať se neprodleně přihlásí M.Novákové 

- v případě zjištění jakékoli nesrovnalostí v návrhu TK prosíme o okamžité informování M.Nová-

kové 

Díky za spolupráci.  

http://www.zpcbadminton.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

VV ZpčBaS 

Jméno E-mailová adresa 

Nováková Milada miladanovakova@centrum.cz 

Knopp Tomáš skjupiter@centrum.cz 

Sobota Jaroslav sobol@centrum.cz 

Segeč Jan jsegec@centrum.cz  

Steiner Miroslav miroslav.steiner@ncr.com 

Chmelíčková Kateřina katerinachmelickova@seznam.cz 

BK VK Aš Vítězslav Kokoř vkokor@badmintonvkas.cz 

Slovan Karlovy Vary Ivo Černý i.cerny@seznam.cz 

Jiskra Nejdek Stanislav Newiak badmnejdek@seznam.cz 

Ostrov Jiří Mácha jam.machovi@volny.cz 

Zbrklý úder Klatoyy Jan Matoušek matousek@zbrkly-uder.cz 

Dobřany Josef Malý ing.maly@seznam.cz 

Spartak Chrást Roman Behenský roman.behensky@centrumcz 

SK Jupiter Tomáš Knopp skjupiter@centrum.cz  

BKV Plzeň Petr Vorálek bkv.plzen@seznam.cz  

Bílá Hora Květa Dušková tjbilahora@email.cz 

Sokol Doubravka Jaromír Brychta brychta.jaromir@email.cz 

USK Plzeň Martin Červený cerveny@lfp.cuni.cz 

Slavoj Plzeň Jiří Louda jiri.louda@loudatour.cz  
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