
Schůze VV ZpčBaS, o.s. dne 21.března 2016  
Přítomni: Nováková, Segeč,  Knopp, Steiner, Chmelíčková, Sobota 
 
Byly projednány tyto záležitosti: 
 Webové stránky sdružení:   přípravy nové verze se chýlí ke konci, bylo by třeba vyřešit záležitost vlastnictví 

domén www.zpcbadminton.cz a www.badminton-plzen.cz . Diskuse na toto téma vyústila v závěr, že je 
nutné jednat v PKO ČUS a zajistit převod (úkol Nováková). V případě problémů bude zakoupena nová do-
ména.  

 Zápis do veřejného rejstříku: byl dokončen, ZpčBaS je zapsaným spolkem (pořízena dvě nová razítka). 

 Finanční situace svazu: ke dni schůze je stav účtu ZpčBaS 81 900 Kč, v pokladně částka 18 880 Kč. Není 
doúčtována Velká cena m.Plzně (pronájem haly).  

 TCM a jeho zálohová skupina:  ZpčBaS zatím neobdržel žádnou dotaci od ČBaS, dotace Plzeň. kraje je 
v jednání. Uskutečnila se dvě soustředění (mladší děti), kladně hodnoceno.  Letní příprava se řeší.  

 Výbor se znovu zabýval problémem osvětlení v prostorách 25. ZŠ (po úpravě nesplňuje podmínky pro 
regulérní trénink), prozatím se nepodařilo zajistit objektivní měření.  Trvá nadále požadavek najít vhodnou 
osobu (firmu), schopnou změření, aby mohla proběhnout další jednání. 

 Výbor obdržel zápis z jednání zástupců tří oddílů/klubů karlovarské části oblasti. Projednal ho a odsouhla-
sil stanovisko k jednotlivým bodům – viz příloha.  

 Výbor projednal nominace na turnaje výběrů oblasti v kategoriích U13 a U15, vzal na vědomí projevený 
zájem o účast,  doplnil a upravil je (viz příloha). V souvislosti s tím byli členové informováni o výsledku 
jednání stran zajištění jednotného oblečení.  Výbor děkuje p. Kokořovi za zprostředkování kontaktu s fir-
mou, která oblečení vyrobí. Po zkušenostech s prvním nákupem bude rozhodnuto, jak dál postupovat.  

 Aktuální informace: byl zhodnocen průběh Velké ceny m. Plzně a Play Off oblastních přeborů družstev 
dospělých všech úrovní. Výbor děkuje všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli při přípravě a průběhu 
obou akcí. Výbor se dále zabýval skutečností, že pro další roky bude zapotřebí hledat jiné prostředí pro 
pořádání VCmP a žádá členskou základnu o případné vhodné a finančně dosažitelné tipy na halu.  

 VV navrhl Nadaci sportující mládeže pro anktetu Nejlepší sportovec m. Plzně v juniorských kategoriích 
Jana Loudu, oddíly a kluby navrhly další úspěšné medailisty z MČR: M.Kurala, J.Viktoru, J.Horu. VV pozor-
ňuje oddíly a kluby, že výstava úspěšných sportovců se koná v mázhauzu plzeňské radnice do konce března. 

 Výbor obdržel k vyjádření návrh Směrnice o registrovaných hráčích. Nesouhlasné připomínky byly odes-
lány obratem na všechny členy VV ČBaS, správní a legislativní radu, prozatím bez jakékoli odezvy. Výbor se 
domnívá, že není možné směrnici schválit ve znění, které nerespektuje dosavadní strukturu hnutí a má za 
to, že je třeba o sporných bodech jednat na nejbližším zasedání správní rady. Úkol pro M. Novákovou.  

 Byla projednána příprava dalších akcí, především Mistrovství ČR seniorů (7.5. Dobřany) s tím, že po 
urychlené přípravě plakátu na akci bude dohodnuta schůzka se starostou na MÚ v Dobřanech. Úkol pro M. 
Novákovou a T. Knoppa.   

 VV  projednal a schválil záměry k přihláškám pořadatelství pro příští sezónu. VV má zájem pořádat GPA 
dospělých (doufá, že zůstane jako VCmP), MČR seniorů (haly v Dobřanech) a GPB U15 (v prostorách 25. ZŠ). 
Přihlášku v termínu do 30.4. podá za ZpčBaS M.Nováková. 

 Školení rozhodčích, plánované souběžně s termínem VCmP se neuskutečnilo a zrušena byla i náhradní akce 
toho druhu, plánovaná na květen při GPA v Aši. Západočeští adepti na získání základní kvalifikace rozhod-
čího mohou  využít nabídek školení v sousedních oblastech.  

 VV projednal záměry týkající se pořádání volební VH spolku. VH se bude konat v pondělí 6.června od 17.30 
hodin v salónku restaurace Havránek, Hřbitovní 24. Program VH bude spolu s kandidátkou výboru a s doku- 
menty souvisejícími s průběhem zasedání a volby vedení spolku připraven na příštím zasedání VV a bude 
nejpozději do 20.května 2016  zveřejněn na webových stránkách spolku. 

 Příští schůze VV ZpčBaS se bude konat 16. května 2016 od 19 hodin v sídle spolku. 
 
 
 

      Zapsala M.Nováková, předsedkyně ZpčBaS v Plzni 
 

V Plzni dne 22. března 2016    

http://www.zpcbadminton.cz/
http://www.badminton-plzen.cz/


Příloha: 

I. Stanovisko k zápisu ze schůzky zástupců oddílů a klubů (Jiskra Nejdek, BK VK Aš, Slovan K. Vary) 

a) pořadatelství OP mládežnických kategorií v r. 2016. 

VV Západočeského badmintonového svazu se domnívá, že ke splnění požadavku na přidělení pořadatelství 

všech oblastních přeborů jednotlivců v kategoriích mládeže na podzim r. 2016 není důvod. VV navrhne 

(tak, jako tomu bylo v uplynulých sezónách) doplnění vydaného celostátního termínového kalendáře) 

termíny pro konání jednotlivých oblastních kvalifikací a oblastních přeborů  a dále bude postupovat takto: 

 V případě, že o některý z turnajů neprojeví zájem žádný pořadatel, uspořádá jej ZpčBaS 

v prostorách 25. ZŠ v Plzni.  

 V případě, že se o turnaj bude ucházet jediný zájemce, bude mu pořadatelství přiděleno. 

 V případě, že se o turnaj přihlásí více pořadatelů,  bude rozhodnuto v souladu s pravidly, která 

schválí VV a která budou součástí RS. Pravidla budou zahrnovat kritéria zohledňující velikost 

členské základny té které věkové kategorii na příslušném západočeském žebříčku, oddílo-

vou/klubovou příslušnost nejlepších hráčů té které věkové kategorie a event. další kritéria. 

Pozn.: pravidla zpracuje a schválí VV v květnu 2016 a seznámí s nimi červnovou VH.  

b) VV ZpčBaS, z.s. nemá problém se zřízením uskupení „Badminton Karlovarský kraj“ a rozhodně ho 

nechápe jako snahu o odtržení oddílů/klubů z karlovarské části západočeské oblasti. Má ale za to, že 

toto volné sdružení by mělo nabýt právní formy umožňující snazší prosazování zájmů badmintonových 

oddílů při jednáních s orgány státní správy. Dále je VV ZpčBaS přesvědčen, že toto sdružení nemůže 

existovat uvnitř Západočeského badmintonového svazu, z.s., protože členy zapsaného spolku jsou 

v tuto chvíli všichni aktéři navrhované úpravy (Jiskra Nejdek, Slovan K. Vary, BK VK Aš). VV doufá, že 

vhodně zvolená právní forma uskupení pomůže dalšímu rozvoji badmintonu na Karlovarsku a nalezení 

nových zdrojů finančních prostředků využitelných pro nejlepší děti z celého regionu.  

c) Požadavek zasílání materiálů přímo na jednotlivé oddíly/kluby považuje VV za oprávněný a pokusí se 

ho respektovat. VV si je vědom nedostatků v udržování aktuálního stavu webových stránek a snaží se 

problém řešit. 

d) Kandidáta do VV ZpčBaS může navrhnout jakýkoli člen spolku.  

 

II. Nominace do družstev výběrů Západních Čech v kategorii U13 a U15 ( upraveno a schváleno VV 

ZpčBaS dne 21.3.2016): 

U13: Nováková V. (J.Nejdek), Šenfeldová B.(Sokol Doubravka), Hoffmanová V., Korčmarošová T. (Sn K.Vary), 

Šilhan M., Bršťák M. (J. Nejdek), Pelcr J. (So Doubravka), Kretek T. (USK Pz) 

U15: Hora J. (B.Hora), Bršťák P. (J.Nejdek), Šmídová M., Krupičková A. (BKV Pz), náhradníci Viktorová B. (So 

Doubravka), Šilhan M. (Jiskra Nejdek). 

V případě výběru U13 bychom rádi viděli na místě vedoucího výpravy Petru Josefíkovou (plus někoho z  plzeň-

ských trenérů),  v případě výběru U15 chceme požádat o spolupráci vedení, resp. trenéry BKV Plzeň.  Před-

pokládáme, že hráčům zařazeným do výběrů budou za drobný příspěvek (cca 60 Kč) poskytnuta jednotná trička. 

Podrobnosti budou sděleny před akcí.  

       Za VV ZpčBaS v Plzni Milada Nováková 


