
Zápis z online schůzky VV ZpčBaS – 3. května 2021 
 
Přítomni všichni členové VV ZpčBaS, z.s.: 

- Tomáš Knopp – předseda 
- Jan Segeč - místopředseda 
- Petra Josefíková - STK 

Hosté: 
- Kateřina Chmelíčková – kontrolní činnost 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Témata k projednání: 
 

1. zrušení družstev sezony 2020/2021 
Hlasování:  PRO: 3,   PROTI: 0 

- soutěže družstev ZpčBaS jsou v letošní sezoně kvůli vládním omezením sportování  - ZRUŠENA  
 

2. vrácení plateb za hostování 
Hlasování:  PRO: 3,   PROTI: 0 

- vrácení plateb za hostování v sezoně 2020/2021 proběhne ve středu 5.5. 
 

3. turnaje v červnu 2021 
- turnaje GP v naší oblasti do konce června 2021 již nebudou, ale pokud to bude možné, jsou 

doporučené turnaje „pro zábavu“ 
 

4. podpora startů na mládežnických MČR – podzim 2021 
Hlasování:  PRO: 3,   PROTI: 0 

- ZpčBaS proplatí všem hráčům(kám) naší oblasti startovné na mládežnických MČR 2021 a zajistí 
svazového trenéra, který bude k dispozici pro všechny kluby ZpčBaS 
 

5. podpora sportovních festivalů 2021, členské základny a TOP 5  
Hlasování:  PRO: 3,   PROTI: 0 

- ZpčBaS finančně a materiálně podpoří náborové a prezentační sportovní festivaly. 
- hledáme další moznosti podpory členské základny a předem děkujeme za případné nápady 
- podpora TOP 5 bude řešena až po zahájení turnajové sezony  

 

6. RS mládeže 2021  
- čekáme na spuštění tréninků a zveřejnění nového TK 2021, abychom mohli upravit RS mládeže na 

období do konce roku 2021 
 

7. příprava VH ZpčBaS  
- pracovní termín zatím stanoven na pondělí 14.6.2021.   Čekáme na vládní opatření 

 

8. hospodaření a volné prostředky ZpčBaS  
- daňové přiznání za rok 2020 bylo podáno 
- podrobná zpráva o hospodaření bude předložena a projednána na VH v červnu 
- část finančních aktiv bude převedna do státních dluhopisů k pokrytí inflace 

Hlasování:  PRO: 3,   PROTI: 0 
 

9. datová schránka ZpčBaS  
- bude zřízena do 14-ti dnů 

 

10. VH PK ČUS - online 
- termín: konec května 2021 
- delegát za ZpčBaS: Tomáš Knopp 

 

11. turnaje ZpčBaS – podzim 2021  
- na podzim 2021 bude ZpčBaS pořádat 2 republikové turnaje 

a) MČR družstev U19 – 5.-7.11.2021, tenisová hala Dobřany, 8 kurtů 
b) GPA dospělých – Velká cena města Plzně – 10.-12.12.2021, Lokomotiva, 6 kurtů 
 

12. LODM přeložena na rok 2022 
- termín: 26.6. – 1.7. 2022 
- pořadatel:  Olomoucký kraj 
- účast na turnaji v badmintonu: 2 + 2 za každý kraj 
- právo startu: zatím v řešení, předpoklad kategorie U15 

 
online: GOOGLE MEET, 3.5.2021, 19:30 – 20:30  
schůzku řídil a zapsal: T.Knopp 
                                                                                                                                 Tomáš Knopp 
                                                                                                                           předseda ZpčBaS, z.s. 


