
Zápis z Valné hromady České basketbalové federace – Středočeská oblast, 

konané dne 4.10.2021 

Program: 

1.Volba orgánů /pracovní předsednictvo, mandátová a návrhová komise/ 

a/ zapisovatel + ověřovatel zápisu 

b/ pracovní předsednictvo:  

c/ mandátová komise:  

d/ návrhová komise:  

2. Poděkování p. Chmelovi a p.Fricovi 

3. Odsouhlasení programu 

4. Volba člena výboru 

5. Zpráva o činnosti za uplynulé období 

6. Zpráva o hospodaření oblasti  

7. Zpráva o činnosti oblastního manažera  

8. Informace z VH ČBF a výboru ČBF  

9. Informace z VH ČABT 

10. Zpráva o činnosti rozhodčích  

11. Příprava volební VH 2022 

12. Diskuse 

13. Různé 

 

Valná hromada byla řádně svolána, v termín konání se dostavilo celkem 16 delegátů. 

Místopředseda P.Čeněk oznámil přítomným, že tento počet přítomných neumožňuje konat 

řádnou VH a vyhlásil přestávku 15 min. 

V 18,15 byla zahájena mimořádná VH s počtem přítomných 16. 

Poté pokračovalo jednání dle navrženého programu: 

1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu a dalších orgánů VH 

Zapisovatel – navržena B.Žánová 

Pro: 16  Proti : 0  Zdržel se : 0 

Ověřovatel zápisu – navržen D.Kurucz 

Pro: 16  Proti : 0  Zdržel se : 0 

Pracovní předsednictvo – navržen P.Čeněk+ D.Kurucz 

Pro: 16  Proti : 0  Zdržel se : 0 

Mandátová komise – navržen T.Benda + M.Franěk 

Pro: 16  Proti : 0  Zdržel se : 0 

Návrhová komise – navržena R.Hniličková+T.Benda 

Pro: 16  Proti : 0  Zdržel se : 0 



2) P.Čeněk poděkoval  L.Fricovi za práci v STK a informoval VH o navržené kandidátce 

L.Vetorové. F.Chmela nebyl na VH přítomen. P.Čeněk vyjádřil poděkování za jeho práci na 

plénu, Osobní poděkování zajistí Výbor v následujících dnech.  

VH vzala na vědomí výměnu na pozici předsedy STK. 

3) Předsedající informoval delegáty o programu a požádal o schválení 

Pro: 16  Proti : 0  Zdržel se : 0 

4) Jako další člen Výboru byl navržen ke zvolení M.Franěk 

Pro: 16  Proti : 0  Zdržel se : 0 

5) P.Čeněk přečetl zprávu o činnosti za minulý rok 

VH vzala na vědomí 

Pro: 16  Proti : 0  Zdržel se : 0 

6) B.Žánová informovala o hospodaření kraje a stavu účtu k 4.10.2021 

VH vzala na vědomí 

Pro: 16  Proti : 0  Zdržel se : 0 

7) Zpráva o činnosti oblastního managera 

Manager nebyl přítomen z rodinných důvodů, jeho zprávu přečetl P.Čeněk 

VH vzala na vědomí 

Pro: 16  Proti : 0  Zdržel se : 0 

8) P.Čeněk a D.Kurucz informovali o konání VH ČBF a o jejím přerušení a pokračování dne 

18.10. Informovali o jednání Výboru ČBF dne 4.10. 

K danému bodu proběhla diskuze o: 

- Náplni práce regionálního managera 

- O nepotřebnosti takové pozice pro oblast 

- O pozici regionálního trenéra 

- O finanční podpoře oblasti a využití případné dotace pro kluby 

- O nutnosti zmapovat nevyužité basketbalové osobnost  

- O zrušení pozice regionálního managera 

VH navrhuje zrušit pozici regionálního managera a ušetřené finanční prostředky rozdělit do 

oblastí, které zváží jejich využití dle vlastních potřeb. 

Pro: 13     Proti : 0  Zdržel se : 3 

9) B.Žánová informovala o konání volební VH ČABT, o jejím průběhu a posunutí voleb až na 

½ roku 2022 z procesních důvodů 

VH vzala na vědomí 

Pro: 16  Proti : 0  Zdržel se : 0 



10) L.Peterková předložila zprávu o činnosti rozhodčích 

- proškoleno 13 nováčků 

- Průběžně bude školení pokračovat celý rok, zájemci se mohou hlásit stále 

- nováčci začnou primárně pískat v domácích klubech, kde předpokládá vstřícné prostředí 

- L.Peterková apelovala na zástupce klubů, aby se snažili získat ještě další zájemce, protože 

současný počet není dostatečný k pokrytí všech soutěží 

- informovala o připravovaném propojení webu rozhodčích na stránky stc. Tam by měly být 

také umístěna vysvětlující videa k novým pravidlům mini. 

- v diskuzi zazněl návrh na úpravu systému Leris, který by měl umožnit elektronické 

schvalování přeložení zápasů po dohodě soupeřů stejným způsobem jako přestupy nebo 

hostování 

- stejně tak zazněl návrh, aby systém Leris při přestupu hráče automaticky generoval částku, 

pokud se bude jednat o přestup za finanční náhradu 

VH vzala na vědomí zprávu o činnosti rozhodčích a zároveň pověřila P.Čeňka a D.Kurucze 

přenesením požadavků k úpravě systému LERIS na Výboru ČBF. 

Pro: 16  Proti : 0  Zdržel se : 0 

11) P.Čeněk informoval o tom, že se v roce 2022 bude konat volební VH a vyzval přítomné 

k nominaci kandidátů do Výboru. 

VH vzala na vědomí 

Pro: 16  Proti : 0  Zdržel se : 0 

12) Diskuze 

- P.Čeněk informoval o přípravě ME a apeloval na kluby, aby využily nabídky balíčků 

vstupného 

- R.Šnabl představil vizi turnajů 3x3 po skončení sezóny, aby zůstaly děti déle u basketbalu 

- turnaje se budou konat v tělocvičnách, formát bude zvolen podle počtu přihlášených týmů 

- J.Pazourek nabídl práci na webových stránkách a to bylo přítomnými přijato příznivě 

 

V 20hodin byla Valná hromada ukončena, P.Čeněk poděkoval přítomným za účast vytvoření 

příjemné pracovní atmosféry. 

 

 


