
Zápis ze schůze výboru ČBF – oblast Střední Čechy v sezóně 2022/23, která se konala 

1.8.2022  
Přítomni: Mgr. B. Žánová, Mgr.M.Franěk, Ing. P.Čeněk, Ing. T.Benda  

Omluveni: M.Modr  
Program:  

   

1. Kontrola zápisu  
2. Hodnocení LOHDM  

3. Informace VV ČBF  
4. Projekty STC  
5. Pozice regionálního trenéra, podmínky, smlouva  

6. Informace ke školení trenérů  
7. Soutěže, systémy-příprava sezóny, připomínky  

8. Informace od rozhodčích, příprava školení  
9. Různé  

  

Ad 1.  

Kontrola proběhla, úkoly splněny.  

Ad 2.  
Výbor ocenil výsledky výběrů na LOHDM v Olomouci, kde získali chlapci 3. místo a dívky 
6.místo a konstatoval, že se hlavně u chlapců jedná o mimořádný úspěch ve velké 

konkurenci.   
Bylo dohodnuto, že všem trenérům bude vyplacena mzda na základě dohody za mimořád ný 

kemp, který se konal nad rámec běžné přípravy. Částka byla stanovena na 2000,- Kč.   
Trenéři budou požádáni, aby odevzdali v co nejkratší době dresy P. Čeňkovi do Brandýsa, kde 
budou uskladněny.  

Příští LOHDM se uskuteční v červnu 2022 v Jihočeském kraji /Budějovice, Tábor/ pro ročníky 
2009.  
 

Hlasování: 4 – pro  

  
Ad.3  

  
VV ČBF schválil výsledky VH STC CBF a potvrdil jmenování nových členů vedení oblasti. 

Předsedkyní byla jmenována B. Žánová, místopředsedou P. Čeněk, členy výboru M. Modr, M. 

Franěk a T. Benda. Členy DOR byli jmenováni R. Hniličková, J. Veselý a E. Antošová. DK 

byl jmenován J. Matějček.  
Informaci vzal Výbor STC na vědomí, při této příležitosti bylo P. Čeňkem předán 1 ks razítka 

B. Žánové, druhé razítko zůstává u místopředsedy P. Čeňka.  
  

Ad 4.  
Projekty STC budou schvalovány 8.8., následně budou informovány kluby o možnosti čerpání 
příspěvků.  

 

Ad 5.  

  
Výbor prodiskutoval podmínky pro práci regionálního trenéra i některé návrhy na obsazení této 
pozice a rozhodl ještě uveřejnit inzerát na stránkách STC, aby se informace dostala k co 

největšímu počtu možných zájemců. Jako hlavní podmínku stanovil Výbor zkušenost 
s trénováním mládeže, licenci VTB II (dříve B), řidičský průkaz B a živnostenský list. 



Podrobnosti budou uvedeny v inzerátu. Uzavření přihlášek je stanoveno na 20.8., případný 

nástup od 1.9.2022  
  

Ad 6.  
  
Výbor rozhodl o pořádání školení pro prodloužení licence. Předběžný termín byl stanoven na 

3.10.2022 v Brandýse od 17,30hod. Do 5.9. bude vytvořena pozvánka a rozeslána klubům a 
umístěna na web.  Ve spolupráci s T. Kaprálkem zajistí M. Franěk a P. Čeněk. 

  
Ad 7.  
Výbor prodiskutoval rozlosování a systémy soutěží pro sezónu 2022/23.   

Výbor konstatoval, že byla týmy kladně hodnocena možnost vyjádřit se k systému soutěže 
v U13. I vzhledem k tomu jsou systémy u dívek a chlapců odlišné.  

Na základě podnětů od klubů budou zveřejněny podmínky Final 4 už na začátku sezóny, podle 

podkladů STK.  
Kvalifikace o NF budou vyhlášeny také na začátku sezóny a přihlášky budou přijímány do 

30.9.2022.  
  

Ad 8.  
• Podle informací od rozhodčích byl jejich projekt na další vzdělávací kemp 
přesunut na prosinec.   

• V současné době se připravuje výzva pro rozhodčí na zvýšení tělesné kondice 
před sezónou  

  
Ad 9. 

• Byly prodiskutovány návrhy na trenéry regionálních výběrů U14. Pro příští 

období byla navržena M.Uhrová (dívky), R.Šnábl (chlapci). Asistenti budou 
doplněni po konzultaci s trenéry. Potvrzení bude provedeno na příští schůzi.  

• Po doplnění zprávy z LOHDM od chlapců budou obě zprávy vyvěšeny na web  
• Výbor schválil rámcovou náplň práce DOR, všechny ostatní náležitosti její 
činnosti vychází ze Stanov ČBF 

 
 

Příští schůze se bude konat 29.8. 2022 od 17,30 v Brandýse. 

  
 


