
Schůze VV ZpčBaS, o.s. dne 18.ledna 2016  
Přítomni: Nováková, Segeč,  Knopp, Steiner, Chmelíčková 
 
Byly projednány tyto záležitosti: 
 Webové stránky sdružení:   přípravy nové verze pokračují, v brzké době budou vyřešena přístupová práva. 

V časovém horizontu dvou až tří let je třeba uvažovat o změně designu stránek a získat potřebné finanční 
prostředky pro realizaci tohoto záměru.   

 Zápis do veřejného rejstříku: Potřebné dokumenty byly podány rejstříkovému soudu; poděkování patří 
JUDr. J. Kubíkovi a T. Knoppovi za pomoc při přípravě podkladů. 

 Příprava sezóny 2016: STK ČBaS vydala velmi opožděně RS mládeže na sez. 2016, byl zpracován a zveřej-
něn doplněk RS pro soutěže mládeže na regionální úrovni. VV doporučuje všem trenérům pracujícím 
s mládeží a všem hráčům podrobné seznámení s materiály, podle kterých se nyní soutěže mládeže řídí. 

 Finanční situace svazu: ke 31.12.2015 byl stav účtu ZpčBaS 87 841 Kč, v pokladně částka 8 484 Kč. Počát-
kem roku 2016 byly zakoupeny péřové míčky, příjmy tvořilo startovné vybrané na Memoriálu A.Wankové a 
příspěvek účastníků jednodenního lednového soustředění TCM.  

 RSC a jeho zálohová skupina:  9.1 .se uskutečnila schůzka vedení TCM se zástupci oddílů a klubů (zápis byl 
zveřejněn na webu ZpčBaS), 17.1. první plánované soustředění mladší skupiny talentovaných hráčů. Hlavní 
trenér TCM je připraven v průběhu první poloviny roku zpracovat návrh nového modelu přípravy talen-
tovaných dětí s podporou oblastního svazu a se zapojením větší skupiny trenérů, výbor očekává reakci 
oddílů a klubů z karlovarské oblasti na dohodnutý závěr ze schůzky.  

 Výbor se zabýval problémem osvětlení v prostorách 25. ZŠ (podle mínění trenérů je třeba řešit provede-
nou úpravu s vedením školy, protože po úpravě nesplňuje podmínky pro regulérní trénink) a dohodl se na 
následujícím postupu: je třeba objektivně posoudit  intenzitu osvětlení a porovnat ji s požadavky, které 
jsou dány existujícími předpisy (ČBaS, BE aj.). Výbor chápe důvody pro regulaci, ale má za to, že úprava zne-
hodnocuje přípravu v pronajatých prostorách.  

 Na školení učitelů Začni s badmintonem prozatím pravděpodobně nenajdeme dostatečnou kapacitu ani 
volné termíny (v současné době se připravují tři akce, jejichž pořadatelem je ZpčBaS - viz dále), s další akcí 
pro učitele výbor počítá později. 

 Dotace poskytnuté ZpčBaS v r. 2015 Plzeňským krajem i ČBaS byly řádně vyúčtovány. 

 Byly podány žádosti NSM (Sportovec Plzně) - VV podal žádost na ocenění Jana Loudy, USK Plzeň M.Kurala 
a Sokol Doubravka J.Viktory. 

 Aktuální informace: byla podána žádost Nadaci 700 let m. Plzně na podporu Velké ceny m. Plzně, 
v termínu bude podána žádost PK (podpora výjezdů reprezentace oblasti, podpora činnosti TCM). Primátor 
m. Plzně poskytl záštitu VCmP 2016 (na základě podané žádosti).  

 Konala se schůze správní rady ČBaS (Nymburk 16.12.2015) – zápis je k dispozici na webu ČBaS. 

 Předsedkyně svazu zhodnotila 3. ročník Memoriálu A. Wankové, ocenila účast i výkony účastníků. VV je to-
ho názoru, že otevřený turnaj může být v termínu na začátku kalendářního roku dobrou příležitostí i pro 
družstva mimo region (letos se zúčastnilo 12 týmů – 4 z Karlovarska, 4 z Plzeňska, 4 z Prahy).  

 Předsedkyně pozvala přítomné na charitativní večer pro Solibad, který se bude konat v sobotu 30.ledna 
2016 od 19 hodin v Michnově paláci Tyršova domu v Praze (Újezd 450). 

 Byly projednány záležitosti související s Velkou cenou m. Plzně (7.ročník, 11.-13.3.2016 v hale Slávie na Bo-
rech): propozice, finanční zajištění, odměny hráčům, vrchní rozhodčí, partneři akce aj. VV chce uspořádat 
v průběhu turnaje školení rozhodčích – budou vydány samostatné propozice poté, co KR ČBaS potvrdí svoji 
možnou participaci. Podmínkou je splnění požadavku KR na minim. počet zájemců o získaní rozhodcovské 
kvalifikace. VV žádá proto oddíly, aby věnovali této problematice pozornost: řada oddílů nemá kvalifi-
kovanované rozhodčí a tím vznikají velké problémy ohrožující pořádání soutěží.  

 VV projednal záměry týkající se dalších akcí: k Play off oblastních soutěží družstev všech úrovní rozhodl 
vyzvat oddíly a kluby k vyjádření event. zájmu o pořadatelství (podmínky VV budou zveřejněny na webu), 
termín přihlášek zájemců bude 14.2.2016 na adresu předsedkyně ZpčBaS. Organizace M ČR seniorů (7.5.) 
bude projednána na příští schůzi VV.  

 Dalším tématem příští schůze VV bude příprava volební VH ZpčBaS, kterou svolá předsedkyně spolku na 
konec května /začátek června. Všechny potřebné materiály k VH budou včas zveřejněny na webu.   

 Příští schůze VV ZpčBaS se bude konat 21.března 2016 od 19 hodin v sídle spolku. 
      Zapsala M.Nováková, předsedkyně ZpčBaS v Plzni 

V Plzni dne 19.ledna 2016    


