Zápis č. 1
ze schůze VV ZpčBaS konané 28. června 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: T. Knopp, P. Josefíková, M. Nováková, Z. Rajtmajerová, J. Segeč
Schůzi řídil předseda ZpčBaS Tomáš Knopp.
-------------------------V úvodu schůze přivítal předseda VV členy zvolené na VH 4.6.2018, vyjádřil přesvědčení, že VV bude pracovat
jako tým a konstatoval, že první schůze VV bude mít převážně informativní charakter. Nastíněné úkoly budou
postupně řešeny; pokud to bude možné, budou jednání VV vedena korespondenčně (e-maily), pravidelné schůze
bude předseda svolávat jen v případě potřeby osobního jednání.
Projednáno bylo:
1) Aktuální stav finančních prostředků a majetku ZpčBaS (účet, pokladna, drobný hmotný majetek).
Předseda VV zdůraznil potřebu vytvořit finanční rezervu pro případy problémů v dotačních systémech
(uvedl příklad současných potíží při přesunu prostředků z ČBaS na oblastní svazy).
2) Základní činnosti VV (zajištění chodu svazu, řízení soutěží, TCM) a rozdělení mezi členy VV.
Ekonomicko-správní agendu a administrativní činnost bude zajišťovat M.Nováková, agendu STK Petra
Josefíková, oblast TCM Jan Segeč. Na všech úsecích se zapojuje předseda VV (např. v komunikaci
s úřady a ČBaS vč. správní rady, kontrola výsledků soutěží, pořádaní turnajů, propagace aj.), všichni
členové VV se budou podílet na tvorbě předpisů. Předseda dále informoval o zajištění dalších úseků –
web (Martin Slepička), facebook (S.Königsmarková, A.Vocelková), dotační agenda (postupné zapojení
Nikol Lodrové). Všechny předsedovy návrhy na rozdělení hlavních činností byly hlasováním VV
schváleny. Místopředsedkyní VV byla zvolena Milada Nováková.
3) Předseda VV informoval o podaných žádostech o dotace v r. 2018 a o aktuálním stavu jejich vyřizování. V informaci zazněl mimo jiné návrh podat žádost o podporu handicapovaných sportovců do
programu vypsaného MŠMT (podklady je nutno získat od jednotlivých oddílů a klubů). Hledání
vhodných dotačních programů pro projekty tvořící naši činnost označil předseda za velmi důležité a
zdůraznil, že na získávání prostředků pro svaz se musí podílet všichni členové VV.
4) Předseda VV informoval o přihláškách k pořadatelství OP a otevřených turnajů. Oproti předchozímu
období nedošlo k dublování požadavků na pořadatelství v jednotlivých věkových kategoriích, pořadatelé byli schváleni a žadatelé budou informování. – v nejbližších dnech zpracuje předseda návrh
TK, který bude zveřejněn na webu. V diskusi o OP U11 zazněla informace o doplnění termínu jeho
konání po stanovení definitivního termínu MČR této věkové kategorie. Podle názoru VV je zapotřebí
apelovat na ČBaS na sjednocení pravidel pro Minibadminton.
5) Je zapotřebí zpracovat předpisy (RS dospělých 2018/19, RS mládeže 2019, J-Z přebory, tabulku úhrad
ZpčBaS). Postupně zpracované návrhy budou korespondenčně připomínkovány členy VV. Oddílům a
klubům připomíná VV termín přihlášek do soutěží družstev – 31.7.2018.
6) Předseda VV předložil přehled akcí, které proběhnou do konce roku 2018 (mimo jiné turnaje jednotlivců i družstev, soustředění TCM, akce Sportmania 2018) a v 1. polovině r. 2019 (např. MČR dospělých,
GPA-VCmP, GPB U17, krajské a republikové finále AŠSK aj.). Mezi celoročně provozovanými
aktivitami jsou např. pravidelné tréninky TCM, kurzy pro veřejnost, školení a semináře nejen pro
trenéry, atd... Z diskuse na téma startů výběrů oblasti na příslušných turnajích (Českokrumlovský pohár
pro U13, Falco Cup pro U15 a Talent v Č.Krumlově pro U11) vyplynul závěr podpořit i do budoucna
účast na těchto turnajích, ale v kategorii U11 s výrazně vyšší spoluúčastí hráčů. Po diskusi na téma
Memoriál A. Wankové se VV shodl na závěru, že po pětiletém pořadatelství zajišťovaném svazem by
bylo vhodné projednat pokračování pořadatelství v režii USK Plzeň.
7) Předseda VV informoval o řadě projektů, které oblastní svaz bude v nejbližším období podporovat.
Zmínil např. projekty „TOP 5“ – 85 000 Kč a „starty na MČR jednotlivců“ – 25 000,- Kč, „badminton
do škol“, kurzy pro veřejnost, exhibice nejlepších hráčů, turnaje pro neregistrované hráče, spolupráci
s AŠSK, vznik Badmintonové akademie, podpora Extraligy, záměr sestavit tým s ambicemi na postup
do 1.CL, informoval o vývoji projektu badmintonové haly v Plzni i potřebě vetší propagace badmintonu
prostřednictvím svazu a jím provozovaných aktivit. VV schválil částku 5 000 Kč na pořízení vizitek,
letáků a progačních materiálů (předpoklad do konce roku 2018).
8) V diskusi na téma dalších požadavků členské základny byly projednány záměry skupiny oddílů a klubů
z karlovarské části oblasti (pořádání společných tréninků a soustředění) a požadavek na finanční
podporu tohoto záměru z prostředků ZpčBaS. VV se shodl na závěru, že je zapotřebí tyto záměry
zpracovat do uceleného konceptu, který by kromě konkrétních forem přípravy zahrnoval také rozpočet.
9) VV schválil základní koncept své celoroční činnosti, který bude podrobněji rozpracován a
zveřejněn na webu do konce července 2018. Na závěr předseda pripomněl několik zásadních záměrů
do blízké i vzdálenější budoucnosti (např. zahraniční svazový trenér, propojení OP družstev mládeže se
sousedními oblastmi, pořadatelství MS veteránů 2021 (2023), úpravu Stanov ZpčBaS aj.)
Tomáš K n o p p ,
předseda ZpčBaS
V Plzni 2.července 2018
Zapsala Milada Nováková

