
Z á p i s 
ze schůze zástupců badmintonových oddílů a klubů zpč. oblasti 

konané 29. května 2009   
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni: členové VV Zpč. BaS (omluven P.Křeček) a zástupci celkem  10 oddílů a klubů (USK, 
Dobřany, B.Hora, Jupiter, Doubravka, Chrást, Nejdek, K.Vary, Ostrov, Chlumčany) 

Nepřítomni a omluveni: BKV Plzeň, Prazdroj 
Neomluveni: Skvrňany, Tornádo Rokycany, Přeštice, Rozvoj, Nippur, Slavoj 
------------------------- 
 
Program: 1) Hodnocení sezóny 2008/09 
  2) Příprava nové sezóny  
  3) Informace o hospodaření 
  4) Různé 
  5) Závěr 
 
Ad 1): 

Hodnocení uplynulé sezóny provedli členové STK J. Sobota a J.Vaněček a předsedkyně 
Zpč.oblast. svazu M.Nováková. Byly předány poháry a diplomy nejlepším družstvům KP A i B. 

V hodnocení soutěží družstev dospělých (A,B) byly konstatovány dlouhé lhůty zasílání zápisů 
v písemné podobě a v důsledku toho snížená aktuálnost průběžně vydávaných tabulek. STK vyzývá 
oddíly k větší disciplinovanosti. V průběhu sezóny došlo k nesehrání utkání – řešeno pokutou, drobné 
problémy (uvedené v zápisech) řešila STK okamžitě.  

V hodnocení soutěží mládeže byla oceněna především skutečnost, že se všechny plánované 
turnaje (s výjimkou KP družstev dorostu) uskutečnily a nebylo zapotřebí na celostátní turnaje 
nominovat podle průběžného žebříčku, ale vždy podle výsledků kvalifikačního turnaje. Dále bylo 
konstatováno zvýšení zájmu o otevřené turnaje pořádané v žákovských kategoriích a vysloveno podě-
kování CK Louda Tour za podporu KP jednotlivců v kategoriích U13 a U15 (smlouva o reklamě). Byl 
podán přehled o úspěších západočeských hráčů a hráček na M ČR jednotlivých věkových kategorií 
mládeže a oceněn význam spolupráce mezi badmintonovými oddíly a kluby v oblasti. 
 
Ad 2): 
V informacích o přípravě nové sezóny (M.Nováková) zaznělo především následující: 
 
• celostátní rozpis soutěží pro novou sezónu bude zpracován a vyvěšen na stránkách ČBaS, 

nebude distribuován v písemné podobě; 
• do TK, který bude zpracován po vydání celostátního termínového kalendáře, budou 

zapracovány kromě jednotlivých kvalifikačních turnajů jednotlivců a družstev také turnaje 
mezinárodní, kterých se zúčastní výběry kraje a turnaje zastřešované Českou obcí sokolskou 
(turnaje družstev mládeže, turnaje jednotlivců ve vybraných kategoriích); zájem o otevřené 
turnaje projeví jednotliví pořadatelé doplněním termínů do návrhu TK, který bude oddílům, 
resp. klubům zaslán; 

• finanční záležitosti spojené s pořádáním uzavřených kvalifikačních turnajů vč. KP zůstanou 
v příští sezóně beze změny, otevřené turnaje se budou konat bez finanční podpory svazu; 

• vedení Zpč.BaS se pokusí do návrhu doplňku Rozpisu soutěží týkajícího se turnajů na oblastní 
úrovni zapracovat systém dvoustupňové kvalifikace v zájmu regulace počtu účastníků turnajů 
u žákovských kategorií (konzultace systému s Jč, BaS, zpracování a zveřejnění návrhu na 
stránkách Zpč. BaS do 30.6., připomínkování oddíly v průběhu prázdnin, zhodnocení diskuse 
a závěr pro nadcházející sezónu na zářijové schůzce); 

• Zpč.BaS požádal o přidělení pořadatelství turnaje dospělých úrovně B – Velká cena města 
Plzně, Sokol Doubravka bude účastníkem výběrového řízení o přidělení pořadatelství 
jubilejního 50.MČR dospělých 

 
 



Ad 3): 
Předsedkyně Zpč. BaS informovala, že prozatím svaz neobdržel žádný příspěvek na činnost 

oblastního pracoviště a že se předpokládá jeho zkrácení na polovinu. Doposud také svaz neobdržel ani 
dotaci na talentovanou mládež a kvůli zajištění všech plánovaných soutěží vyčerpal všechny 
prostředky zbylé z loňského roku. Ve fázi podpisu smlouvy je přidělení dotace Krajského úřadu 
Plzeňského kraje na podporu startů výběru oblasti v kategoriích mládeže. Předsedkyně informovala, 
jakých turnajů se výběry zúčastní, resp. již zúčastnily (nabídka zveřejněna na web.stránkách). 

V závěru sezóny budou oddílům rozeslány příspěvky na výdaje spojené s pořádáním 
uzavřených kvalifikačních turnajů mládeže za celou sezónu 2008/09. V důsledku omezení přísunu 
finančních prostředků do oblastí nebude pro příští sezónu možné navýšení těchto příspěvků a proto 
zůstanou na částce 400 Kč za turnaj. 

Beze změn zůstanou ale také pro novou sezónu příspěvky oddílů Západočeskému 
badmintonovému svazu vázané na start družstev dospělých v KP: pro A skupinu 1000 Kč za družstvo, 
pro B skupinu 500 Kč. Oddíl a kluby, které družstva v těchto soutěžích nemají, uhradí na účet Zpč. 
BaS 300 Kč. Číslo účtu  je 0351704464/0600, VS 02, specifický symbol = číselné označení oddílu 
(klubu) dle číselníku ČBaS.  
 
Ad 4): 
• Byla schválena účast zástupců oblasti na Sněmu Českého badmintonového svazu, který se 

bude konat 20.6.09 od 10 hodin v aule ČSTV na Strahově. Směnu se kromě předsedkyně 
M.Novákové zúčastní: Jaroslav Sobota, Josef Rubáš, Václav Darda, Tomáš Knopp, Tomáš 
Berka, Zdeněk Linda, Jaromír Hucl (popř. jiný člen oddílu So Doubravka) a Petr Vorálek 
(popř. jiný člen BKV Plzeň dle předchozí dohody). Předsedkyně oblasti předala podklady pro 
jednání sněmu jednotlivým delegátům. 

• Bylo schváleno prodloužení zprostředkovatelské smlouvy M.Novákové na období 1.7.09  až 
30.6.2010 v upraveném znění odpovídajícím současným finančním možnostem oblasti 
(limitem poskytnuté odměny bude částka, poskytnutá na činnost oblast.svazu ze strany ČBaS). 

• Byla poskytnuta informace o realizaci prezentace badmintonu v mázhausu plzeňské radnice 
(22.3.-3.4.09) v rámci výstavy Sport 2009 pořádané společností Mládeže a sport ve spolupráci 
s Nadací sportující mládeže. Poděkování bylo vysloveno především M.Slepičkovi za tvorbu 
prezentační videoprojekce, několika oddílům, klubům i jednotlivcům za zapůjčení materiálů 
použitých k prezentaci. Předsedkyně oblasti nabídla možnost zapůjčení panelů z výstavy na 
různé vhodné příležitosti v rámci oblasti (schůze, turnaje apod.)v případě zájmu. 

• Byla poskytnuta informace o dokončování přípravy almanachu k padesátinám českého 
soutěžního badmintonu a vyjádřeno poděkování oddílům, které se zapojily do prezentace 
v něm (Doubravka, BKV, Ostrov, Nejdek). Almanach by měl být v prodeji po Sněmu ČBaS. 

• Byly podány aktuální informace ze sportovního dění v oblasti (volba nové Krajské rady v čele 
Plzeňského krajského sdružení ČSTV) a z ČBaS (problematika financování sportu ze strany 
státu a ze strany a.s. Sazka v současné době). 

• Bylo zhodnoceno školení rozhodčích, uspořádané při příležitosti MČR U17 a diskutována 
potřeba uspořádání školení trenérů III.tř. Po vydání TK nové sezóny navrhne J.Segeč jako 
lektor připravované akce dva termíny a po zveřejnění na web.stránkách zpč.informačního 
centra vybere vhodný termín pro realizaci školení (tým školitelů bude doplněn o lékaře  
a rozhodčího). 

• Z informace  J.Segeče na téma „detašované místo SCM v Č.Krumlově“ vyplynulo, že skupina 
hráčů by měla být rozšířena o další hráče, kteří by se postupně mohli pod jeho vedením do 
nadstandardních tréninků zapojit.  J. Segeč také krátce zhodnotil fungování sportovních tříd na 
25. ZŠ v Plzni. K jeho vystoupení připojili své názory J.Hucl a M.Nováková, kteří vyzvali 
k většímu zapojení oddílů a klubů do přípravy malých badmintonistů v kroužcích badmintonu 
na I.stupni této školy (velký hráčský potenciál, problémy s vazbou škola x mimoškolní činnost 
v oddílech, účast na soutěžích, pokračování v činnosti i po ukončení školní docházky, potřeba 
zapojení většího počtu mladých hráčů do vedení tréninků – forma asistentů). Na toto téma 
vystoupila K.Dušková s požadavkem pozvat na příští schůzi ředitele 25.ZŠ k vysvětlení 
některých podle jejího názoru nejasných záležitostí.  



• T. J. Sokol Doubravka nabízí badmintonistům ve věku 2.stupně základních škol (10 až 14 let) 
účast na soustředění v Dobřichovicích (26.7. až 1.8.). Podmínky účasti a podrobné instrukce 
zašle oddíl na požádání zájemcům (přihlásit se  lze na adrese miladanovakova@centrum.cz) . 

• Předsedkyně oblasti požádala o spolupráci při zajišťování účasti na podzimním turnaji ve 
Fredericii v Dánsku (doprovod minimálně 2 trenérů, profesionální dopravce, výběr ze zájemců 
v kategoriích U11 až U17, podpora výjezdu Českou obcí sokolskou na základě podané žádosti 
– fond reprezentace).  

• Byly diskutovány možností nabídky reklamy na webu Zpč. BaS a s tím spojené získání 
finančních prostředků použitelných  především pro odměnu administrátorovi stránek. Zástupci 
oddílů a klubů byli vyzváni, aby se pokusili o vytipování vhodných subjektů, které by o tuto 
službu mohly mít zájem. Návrh bude opět projednáván na podzimní schůzce, do které se 
předpokládá uzavření prvních smluv.  

 
Ad 5):  
Schůzi ukončila předsedkyně Zpč. BaS poděkováním za aktivní přístup, přáním pěkné dovolené a 
zaslouženého odpočinku po skončené sezóně. 
 
 
V Plzni 29.května 2009   
 
 
Zapsala Milada Nováková, 
předsedkyně Zpč. BaS v Plzni 
 

mailto:miladanovakova@centrum.cz

