
Schůze VV ZpčBaS, o.s. dne 16.května 2016  
Přítomni: Nováková, Segeč,  Knopp, Steiner, Chmelíčková, Sobota 
 
Byly projednány tyto záležitosti: 
 Webové stránky sdružení:   PKO ČUS s převodem souhlasí, J. Sobota připravil formuláře, které je zapotřebí 

oběma stranami podepsat a zaslat – do týdne zajistí M.Nováková a následně J.Sobota. 

 Finanční situace svazu: ke dni schůze je stav účtu ZpčBaS 64 330 Kč, v pokladně částka 14 274 Kč. Byly 
uhrazeny všechny výdaje spojené s pořádanými akcemi (s výjimkou dopravy na MČR seniorů a odměn pro 
organizátory této akce) vč. výjezdů reprezentace oblasti na dva turnaje (viz dále); 

 TCM a jeho zálohová skupina:  ZpčBaS zatím neobdržel žádnou dotaci od ČBaS, v současné době je poža-
dováno zpracovat hodnocení RSC podle žebříčků ke 31.12.2015. Letní příprava hráčů zařazených do RSC : 
prozatím je naplánováno jedno soustředění pro 16 hráčů, termín 22.-24.7., místo konání Aš, hlavní trenér 
J.Segeč, spolupráce M.Kamaryt, V.Kokoř, P.Josefíková. Druhé soustředění v Plzni proběhne v posledním 
srpnovém víkendu. Nominace a instrukce zajistí J.Segeč. Kondiční příprava skupiny hráčů zařazených do 
RSC začne 1.6. a bude probíhat v pondělí (dráha Lochotín/pod Koloseem 19-20) a ve středu (písek 19-20, 
areál Doubravka) do konce června (vede T.Knopp). 

 Výběry oblasti startovaly na turnajích v Č. Krumlově (U13) a v Liberci (U15). Složení týmů, výsledky a podě-
kování zúčastněným byly zveřejněny na webu spolku. Náklady na jednotlivé turnaje (Č.Krumlov 10 880 Kč, 
Liberec 5 920 Kč) byly z cca 40 % uhrazeny účastníky. Zbytek pokryje dotace Plzeň.kraje.  

 Trička pořízená pro turnaje výběrů byla kladně hodnocena –spolupráce s  firmou ZDM bude pokračovat.  

 Aktuální informace: byl zhodnocen průběh Mistrovství ČR seniorů. Výbor děkuje všem, kteří jakýmkoli 
způsobem pomohli při přípravě a průběhu akce (zveřejněno na webu). Velmi kladně byl hodnocen přístup 
vedení MěÚ v Dobřanech (úhrada pronájmu haly, osobní účast starosty na zahájení i zakončení akce).  

 Výbor obdržel znovu k vyjádření návrh Směrnice o registrovaných hráčích. Nesouhlasné připomínky byly 
před zasedáním správní rady zaslány jejím členům, na zasedání projednávány, s ohledem na nepřítomnost 
zástupce legislativní rady ale nebyla záležitost uzavřena. Podle informací, které jsou k dispozici, se v někte-
rých oblastech členská základna teprve ke směrnici vyjadřuje. Další postup není zatím znám. 

 Přihláška k pořadatelství turnajů v sez. 2016/17 byla v termínu zaslána STK ČBaS. Termínový kalendář by 
měl být podle vyjádření předsedy STK ČBaS zveřejněn kolem 15.6. Teprve pak bude možné doplnění turnaji 
na regionální úrovni. V souvislosti s tím byl připomenut úkol vypracovat kriteria pro přidělování regionál-
ních turnajů v případě zájmu většího počtu pořadatelů z různých částí regionu (zpracuje T. Knopp a zveřejní 
před VH tak, aby byl vytvořen prostor pro diskusi, doplnění a event.schválení kritérií pro novou sezónu). 

 Školení učitelů Začni s badmintonem se uskutečnilo 13.5., frekventanti projevovali velký zájem i o pokra-
čovací lekce.  

 VV projednal další záměry týkající se pořádání volební VH spolku.  Na základě několika málo došlých 
připomínek VV upravil volební řád, projednal kandidátku výboru na dvouleté volební období, schválil návrh 
programu VH a vzal na vědomí skutečnost, že VH ČBaS se mohou zúčastnit 4 delegáti a předseda oblasti. 
VV se dohodl na rozdělení přípravy materiálů pro VH a pověřil vedením VH M.Novákovou. VV žádá členy 
spolku, aby své návrhy na členy VV pro příští volební období zasílali před VH, aby mohly být předem 
zveřejněny a delegáti zastupující  členskou základnu znali většinový názor členů spolku na jednotlivé kandi-
dáty a volili v souladu s jejich míněním. Dále VV žádá vyslané delegáty o součinnost při volbě a práci orgánů 
zajišťujících průběh VH (zapojení do předsednictva VH a do komisí mandátové-volební a návrhové). 

 VV projednal a schválil zapojení spolku do přípravy a průběhu projektu Olympijský park Plzeň s tím, že 
M.Nováková a T.Knopp zpracují potřebné podklady pro přihlášku a rozpočet akce, v období před VH budu 
shromažďovat informace k předání členské základně na VH spolku.  

 VV souhlasil s návrhy na změny RS, které podá STK ČBaS (k MČR seniorů – přihlášky x odhlášky, slučování 
věk. kategorií, starty cizinců apod.). 

 VV projedná se zástupci oddílů/klubů nutnost respektovat názor STK v záležitosti přihlášek na otevř.GPC 
(preference výkonnosti před termínem přihlášek). 

 VV obdržel nabídku na využití tělocvičen bývalého Sportovního gymnázia v Plzni a bude se jí dále zabývat. 

 Příští schůze VV ZpčBaS se bude konat 18.července 2016 od 19 hodin v sídle spolku. 
 
 
       Zapsala M.Nováková, předsedkyně ZpčBaS v Plzni 
V Plzni dne 17.května 2016    



 


