
Zápis ze schůze trenérů s rodiči hráčů konané 27.2.2013 
Přítomní trenéři: Skrčený, Schoř, Holeček, Toncarová, Řehořová. 

Přítomní rodiče: Morávek, Morávková,  Srb, Srbová, Nováček, Hartman, Procházková, Procházka, 

Dvořáková, Dvořák, Volfová, Alterová, Altera, Mudrová, Bystřičan, Svoboda, Schoř, Skrčený. 

Rodiče byli informováni o následujících věcech: 

-seznámení rodičů s hlavní myšlenkou klubu, práce s mládeží, důraz na práci mládeže, priorita klubu 

je vytvořit kvalitní hráčskou základnu do soutěží dospělých 

- seznámení rodičů s financování klubu, příjmy a výdaje 

- seznámení rodičů se strukturou klubu, viz. příloha 

- seznámení rodičů se systémem zařazování hráčů do jednotlivých skupin 

-seznámení rodičů s povinností účasti na klubových brigádách 

-seznámení rodičů se středečními tréninky, kam budou zařazeni hráči, kteří výkonnostně spadají do 

skupiny út. a čt. 18.00-19.30h 

-seznámení rodičů s akcemi, které nás čekají do konce roku viz. seznam  

- seznámení rodičů s nutností podpory dětí při sportovních akcích 

- seznámení rodičů s účastí a pomocí rodičů, hráčů při akcích pořádaných BaC Kladno, organizační 

pomoc z důvodu zkvalitnění práce klubu  

- seznámení rodičů s možností nákupu klubového oblečení-jednotná prezentace klubu, s širokou 

možností výběru oblečení. Oblečení hradí hráči (rodiče), bude množstevní sleva na klub z důvodu 

podpisu smlouvy s partnerem klubu společností YONEX. 

-projekt Badmintonová Olympiáda – družstvo BaC Kladno je přihlášeno ve složení: Morávek, 

Brejchová, Schořová A., Volf, Altera, Suchánková M., Bystřičan. 

-jarní soustředění – nominováni jsou: Pokorný, Skrčená, Nováčková, Řehořová V., Schořová S., 

Nováček, Schořová A., Altera, Volf, Hartman, Suchánková M., Dufková, Hašková, Suchánková B., 

omluveni jsou: Morávek, Srbová A., Cajthaml, Dvořák, odřekla-Procházková. Termín je 16. – 

17.3.2013. Orientační cena byla stanovena ne 800,-Kč za hráče. S rodiči byl řešen způsob stravování a 

rodiče přislíbili pomoc se zabezpečením jídla. Bližší informace budou zveřejněny na stránkách BaC 

Kladno v týdnu po 10.3.2013. 

-účast na mezinárodním turnaji v Berlíně – termín 29.3. – 1.4.2013, nominováni jsou: Leksa, Pokorný, 

Nováček, Hartman, Morávek, Řehořová M., Skrčená, Řehořová V., Nováčková, Morávková, Schořová 

S., Srbová  A., Schořová A. odvoz zajístí: Schoř, Morávek, Hartman. Účastníci byli obeznámeni 

s cenou, kterou je nutno dopředu zaplatit, vybíráním peněz byl pověřen Schoř, komunikací 

s pořadateli byl pověřen Skrčený ve spolupráci s Nováčkem J.   

Zodpovědná osoba za JUNIOR Cup: Marek Schoř 



 

-pořádání a účast našich nejmladších hráčů na Kladno Junior Cup – termíny 21.4.2013, 4.5.2013 a 

18.5.2013 nominováni jsou: Schořová A., Morávek, Volf, Altera, Fridrich D., Suchánková M., Bystřičan. 

Zodpovědná osoba za JUNIOR Cup: Marek Schoř 

-účast hráčů na turnajích a způsob jejich přihlašování – velké množství termínů turnajů je uvedeno na 

stránkách BaC Kladno, pokud se hráči včas na konkrétní turnaj zapíší, p. Schoř se bude snažit zajistit 

jejich přihlášení, pokud se budou hráči chtít z turnaje odhlásit, musí toto vždy řešit s p. Schořem a ten 

se pokusí tuto změnu vyřešit s pořadatelem konkrétního turnaje, tak aby nedocházelo k případným 

sankcím. Pokud si hráči nejdou i jiné turnaje než jsou na stránkách BaC Kladno, bylo by dobře toto 

konzultovat s jejich trenéry a přihlášku do soutěže si potom musí zajistit sami. 

-letní soustředění klubu – případní další účastníci byli upozorněni na to, aby svou přihlášku už déle 

neodkládali 

-změna obsazení tréninkový skupin – bude upřesněna po letním soustředění, tak aby ti jichž se bude 

týkat, mohli své další volnočasové aktivity včas plánovat již se začátkem školního roku. Obecně dojde 

k přesunu některých starších hráčů ze skupiny středa-pátek do skupiny úterý-čtvrtek. Skupina úterý-

čtvrtek bude mít tréninkové hodiny navýšeny o 30 minut na 90 minut a bude zvýšen počet trenérů u 

této skupiny. Skupina středa-pátek se bude orientovat více na mladší hráče, trenérský tým a časy 

tréninkových jednotek zůstanou zachovány. 

-účast hráčů BaC Kladno v soutěžích družstev žáků – letos máme pouze jedno družstvo v oblastním 

přeboru ve složení: Hartman, Morávek, Dvořák, Řehořová V., Schořová S., Srbová A.  10.3.2013 se 

koná poslední kolo na Kladně, zatím držíme první místo. V příštím roce plánujeme jedno družstvo do 

krajského přeboru a jedno družstvo do oblastního přeboru, tak abychom zapojili více hráčů. Hráči a 

rodiče budou informování o nominaci dětí do družstev, bude požadováno potvrzení účasti z důvodu 

přihlášení družstva, úhrady startovného (hradí klub). Termín nominace bude do 30.5.2013 

Zodpovědná osoba: M. Schoř 

Podněty rodičů: 

-pí. Volfová – požadavek na nákup čtyř kusů počítadel na Kladno Junior Cup – zajistí p. Skrčený 

-pí. Procházková – stížnost na chování některých děvčat v dámské šatně – hráčky budou poučeni p. 

Schořem a p. Holečkem, na dění v šatně namátkově dohlédnou sl. Řehořová a sl. Toncarová.    

-p. Morávek informoval o možnosti vodáckého výletu v měsíci červnu – další informace budou  

zveřejněni na stránkách klubu do 30.3.2013 v sekci pro členy, ostatní akce 

-pí. Procházková – požadavek na informace o trénincích během jarních prázdnin – zajistí p. Holeček 

    

Zapsal: D. Skrčený, M. Schoř        27.2.2013 


