
Zápis ze schůze výboru ČBF – oblast Střední Čechy v sezóně 2021/22, která se konala 

4.10.2021 

Přítomni: Mgr. B. Žánová, , Ing. P. Čeněk, M.Franěk, Ing. T.Benda,  

Omluveni : Ing. D.Kurucz 

Host: L.Vetorová 

Program : 

  

1. Kontrola zápisu 

2. Kooptace člena Výboru 

3. Nové vedení STK  

4. Vyhlášení kvalifikací 

5. Reg.trenéři výběrů U14 

6. Výstupy z VH 2021 

7. Různé 

 

ad 1. 

Kontrola proběhla, úkoly splněny. 

ad 2. 

Výbor kooptoval jako dalšího člena M.Fraňka (BA Nymburk). 

ad 3.,4. 

STK – řízení soutěží. 

- L.Fric rezignoval na funkci předsedy STK 

- Navržena byla Lucie Vetorová (BC Kolín), Výbor schválil tuto nominaci do konce 

sezóny a vyhodnotí před VH tuto volbu 

- Kontakt 720 434 577, mail stk.stc@cz.basketbal.cz 

- Vyhlášení kvalifikací – po uzavření přihlášek 

Ad 5. 

- Byla vyhlášena příprava reg. Výběrů hráček U14 

- U14 B – trenér M.Franěk, asist. F.Čeněk, M.Tomášek 

- U14 G – trenér J.Havran, asist. M.Rýdl, L.Vetorová 

Ad 6. 

- Na základě závěrů VH navrhuje Výbor zástupcům klubů, aby na adresu 

petrcenek@seznam.cz, nebo blanka.zana@seznam.cz poslali návrhy na možné využití 

finančních prostředků pro naši oblast. Co by podle nich mělo být náplní práce oblastního 

trenéra, zda by mohli Výboru doporučit někoho, kdo by měl zájem tuto pozici 

vykonávat. Rozpočtovaná částka je cca 1,0 mil korun.  

 

 

Ad 7. 



- Výjimka z rozpisu pro sezónu 2021/22. 

Výbor souhlasí s postupem STK, kdy jsou na žádost klubů zařazeni na soupisku U11 max 

3 hráči U12, kteří zároveň figurují na soupisce U12. Tato výjimka platí pouze pro tuto 

sezónu s ohledem na to, že hráči ročníku 2010 neměli možnost 2 sezóny po sobě rozvíjet 

svoje herní činnosti vzhledem k epidemii covid-19. Zároveň Výbor apeluje na vedení týmů, 

aby tuto výjimku nezneužívali pro hráče, převyšující výkonnostně mladší kategorii a dali 

příležitost k rozehrání pouze těm, kteří to potřebují. Tato výjimka nebude platit pro zápasy 

kvalifikace. 

- Výbor vítá nabídku J.Pazourka na modernizaci webu oblasti a pověřuje ho zahájením 

potřebných kroků 

 

 

 

 

 

 


