
Schůze VV ZpčBaS, o.s. dne 30.listopadu 2015  
Přítomni: Nováková, Segeč,  Knopp, Steiner, Chmelíčková, omluven Sobota 

 
Úvodem : Schůze VV ZpčBaS probíhaly až do července 2015 pravidelně vždy první středu v lichém měsíci – na-
posledy 1.7. (pak 7.9. schůze zástupců oddílů a klubů, příprava mimořádné VH a její konání 19.10). Listopadová 
schůze byla po dohodě členů VV přesunuta až na závěr měsíce. VV se bude nadále scházet pravidelně, ale 
s ohledem na tréninkové povinnosti některých členů byl dohodnut termín vždy třetí pondělí v lichém měsíci 
(poprvé 18.1.2016). Místo jednání: zasedací místnost T. J. Sokol Plzeň – Doubravka (sokolovna). 

  
Byly projednány tyto záležitosti: 
 
 Webové stránky sdružení:   Stránky jsou připraveny ke spuštění, je zapotřebí vložit do nich aktuální 

informace. Byla diskutována případná úprava grafiky, z diskuse vyplynul závěr, že nejdůležitější bude funkl-
nost stránek a zjednodušení jejich obsluhy. Návrh vložit názvy členů sdružení do záhlaví stránek bude 
projednán s tvůrcem webu (zajistí T. Knopp).   

 Zápis do veřejného rejstříku: Proběhly všechny úkony, které jsou pro zápis nutné (jsou připraveny stanovy, 
souhlas vlastníka nemovitosti se sídlem spolku, zajištění ověřených dokladů statutár.zástupce. S J.Kubíkem 
je domluven další postup, jehož předpokladem je kontrola úplnosti připravených dokumentů.   

 Příprava sezóny 2016: STK ČBaS dosud nevydala RS pro novou sezónu, v současné době je materiál stále 
v jednání mezi STK a TMK ČBaS. RS na oblastní úrovni pro sez. 2016 bude pravděpodobně možné zpracovat 
až v závěru r. 2015.  

 Doplňování termínového kalendáře: VV i nadále zastává stanovisko, že dohodnuté složení TK by se 
nemělo zásadně měnit a doplňovat, s výjimkou turnajů typu GPD (podmínkou je oznámení STK ZpčBaS 
s dostatečným, alespoň měsíčním předstihem).  

 Finanční situace svazu: ke dni schůze má sdružení na účtě 84 tisíc Kč a v pokladně 17 tisíc Kč. Krajskému 
úřadu bylo předloženo vyúčtování nákladů spojených s LODM, odsouhlaseno, doplatek finančních pro-
středků z přidělené dotace byl údajně již odeslán. ČBaS poskytl dotaci na talentovanou mládež, dtto KÚ 
(podpora činnosti RSC a výjezdů reprezentace kraje).   

 RSC a jeho zálohová skupina:  Po provedených změnách funguje příprava pod vedením J. Segeče a T. 
Knoppa s pomocí D. Kabáta (zálohová skupina). Prozatím neproběhly platby příspěvků zapojených hráčů- J. 
Segeč zajistí neprodleně informaci členů hlavní i zálohové skupiny. Hlavní trenér RSC J. Segeč se zúčastnil 
listopadového soustředění juniorské reprezentace a pravidelně provádí hodnocení skupiny hráčů, 
zařazených do regionálního centra (zasílá TMK ČBaS). 8.11. proběhlo soustředění skupiny hráčů roč. 
2003,2004, další soustředění jsou připravena na I.Q.r.2016. 

 Dva členové VV ZpčBaS zajistili prezentaci badmintonu na akci Sporťáček (19.9.), proběhla bez zájmu   bad-
mintonových oddílů a klubů v Plzni a okolí. VV hodnotí účast jako dobrý počin a doporučuje zapojení do 
akce i v dalším roce.  

 Tři členové VV se zúčastnili setkání se zástupci vedení juniorské reprezentace a TMK ČBaS 28.9. v Praze, 

 Proběhlo školení učitelů Začni s badmintonem (T. Knopp, 27.11. v Plzni), účastníky velmi kladně hodno-
ceno, zájem VV je uspořádat další školení v lednu.  Vyúčtování vůči ČBaS provede ZpčBaS, uhradí tělocvičnu 
i odměnu lektorovi. 

 Aktuální informace: zastupitelstvo m. Plzně schválilo koncepci sportu v Plzni (bude rozeslána členům VV); 
Nadace sportující mládeže zveřejnila na webu podmínky soutěže pro Sportovce m. Plzně za r. 2015 (VV 
ZpčBaS navrhne Jana Loudu a ve spolupráci s USK Plzeň podá návrh na ocenění Martina Kurala) - odkaz na 
webové stránky NSM bude zveřejněn na webu ZpčBaS; v nejbližším období je třeba zpracovat vyúčtování 
všech dotací poskytnutých jak Českým badmintonovým svazem, tak Plzeňským krajem.  

 V nejbližších dnech budou realizovány odměny členům VV dle interního materiálu (správa stránek, 
zpracování RS, kontrola výsledků turnajů, organizační činnost). 

 M.Nováková a T. Knopp informovali o nové sportovní hale ve Šťáhlavech, o provozu v ní a o možnostech 
jejího využití pro akce organizované Zpč. badmintonovým svazem. Téma bude předmětem dalších jednání.  

 
 
 

      Zapsala M.Nováková, předsedkyně ZpčBaS v Plzni 
V Plzni dne 1. prosince 2015   


