
   
 

   
 

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

7.9.2022   
Přítomni: Mgr. B. Žánová, Mgr.M.Franěk, Ing. P.Čeněk, Ing. T.Benda, M.Modr   

Program:   

  

1. Kontrola zápisu  
2. Pohovor se zájemci o pozici RT  

3.   Pozice regionálního trenéra, podmínky, smlouva  

4.   Hodnocení společné schůze trenérů, rozhodčích a funkcionářů klubů  

5.   Přidělení finančních prostředků na mládež  
      6. Oznámení možnosti čerpat dotaci na základě předloženého projektu  

7. Informace ke školení trenérů – zajištění   

8. Soutěže, systémy-příprava sezóny, připomínky, dokumenty   
9. Informace z DOR  

10. Různé  
  

Ad 1.   

Kontrola proběhla, úkoly splněny.   
  

Ad 2.   
Na jednání byli k pohovoru přizváni 2 uchazeči o pozici regionálního trenéra – Mgr. Tomáš 
Masár a Bc.Ivana Koláčná. Oba kandidáti uvedli své představy o činnosti trenéra a rozvoji 

středočeské oblasti.   
Na základě současných časových možností a dalších aspektů byl na pozici vybrán Mgr. T.Masár 

s nástupem od 1.10.2022. Pracovní smlouva bude na dobu určitou do 31.12.2022 a dál se 
rozhodne podle finančních možností. S touto variantou byl T.Masár seznámen.  
Regionální trenér bude k dispozici klubům na ukázkové tréninky, mentoring, pořádání 

oblastních kempů pro U11 a 12 a další činnosti dle potřeby oblasti.   
  

   

Ad.3   
   
Výbor probral podrobnosti ke smlouvě a pracovní náplni RT. Jako koordinátor činnosti RT byl 

Výborem určen M.Modr, který bude určovat po dohodě s Výborem pracovní náplň a 
kontrolovat plnění úkolů.  
  

   
Ad 4.   
Výbor děkuje všem trenérům, rozhodčím i funkcionářům klubů za jejich účast na společné 

schůzce a vzhledem k pozitivním ohlasům se rozhodl, že podobnou schůzku zorganizuje i příští 
rok. Plánovaný termín bude v červnu a klubům a trenérům bude dána možnost přednést své 
připomínky k navrženému systému soutěží pro sezónu 23/24.   

  
Ad 5.   

   
Na základě předem daných podmínek mohou kluby žádat o následující objem finančních 
prostředků na pomůcky. Tabulka podle klubů, výše prostředků a podmínky jsou přílohou tohoto 

zápisu.  
Stejně tak jako v minulých letech obdrží kluby příspěvek na činnost.   

Podmínky přidělení obou dotací byly předem dány v pozvánkách na obě akce.  
   



   
 

   
 

Ad 6.  

   
Školení k prodloužení licence se bude konat 3.10.2022 s následujícím programem:  

16,30 – 17,45 – Martin Váša Prevence úrazů u dětí, první pomoc při úrazu (nepovinná část)  
17,45 – 20,00 – M.Moulisová – „Aplikace herního prostředí do tréninkového procesu 
v kategoriích do „U13“ 

o M.Horák – „Opomíjené dovednosti v tréninku dětí“   
  

Za účast na školení bude přiděleno 6 kreditů k prodloužení licence. Pozvánka bude rozeslána 
na kluby, trenéry i web.  
   

Ad 7.   
  

Výbor prodiskutoval připomínky klubů z 29.8. a rozhodl, že se pro základní část soutěže 
nebude měnit nastavený systém soutěží v jednotlivých kategoriích tak, jak ho připravila STK.   
Dál bylo rozhodnuto o vyhlášení kvalifikací a přijímání přihlášek do 30.9. na adresu 

stk.stc@cz.basketball.  
Systém kvalifikací bude nastaven po přijetí přihlášek.  

Byly upraveny dokumenty (pokutovník) tak, aby odpovídaly nejvíce problematickým 
případům.  
Nový pokutovník je přílohou tohoto zápisu.  

  
 Ad 8.   

  
Výbor vzal na vědomí zprávu z DOR a konstatuje, že vítá snahu o lepší spolupráci. 

Všechny podklady a požadované materiály budou DOR poskytovány bezodkladně po 

rozhodnutích Výboru.   
Výbor i vzhledem k finančním nákladům nepokládá za nutné, aby se členové DOR 

účastnili každého zasedání, obzvlášť v době, kdy se probírá pouze průběh soutěží a věci s tím 
spojené. Předpokládá se, že členové DOR, STK a další volení zástupci budou pozváni na 
zasedání začátkem prosince na rozšířenou schůzi, jako tomu bylo v minulosti.  

  

Ad 9.  
- Byly prodiskutovány návrhy na trenéry regionálních výběrů U14. Výbor znovu jednal 

o trenérech výběrů U14 a po diskusi ještě rozhodnutí odložil. Asistenti budou doplněni 
po konzultaci s trenéry. Potvrzení bude provedeno na příští schůzi.   

- Výbor se seznámil se zprávou o školení rozhodčích. Středočeskému ČABR patří 

poděkování za aktivity, které jeho činnost provází i za vyškolení 19 mladých 
rozhodčích. Výbor rozhodl o uhrazení faktury na náklady spojené se školením 

rozhodčích ve výši 12 689,-Kč.  
- Výbor schválil předložené vyúčtování nákladů na společnou schůzku trenérů a 

rozhodčích dne 29.8. a rozhodl o proplacení faktury ve výši 17 000,-Kč.  

- Výbor potvrdil závěry ze schůzky trenérů o zápisech a pravidlech mini na sezónu 
2022/23. Pokyny k vyplňování zápisu i pravidla pro U11 a 12 jsou přílohou tohoto 

zápisu.  
- Výbor schválil odměnu pro Lucii Vetorovou. V září bude činit 5 000 Kč, odměna 

v dalších měsících bude zvážena i s ohledem na  vedení nadregionálních soutěží a bude 

projednáno na další schůzi.  
  

 Příští schůze se bude konat 12.10. 2022 od 17,30 v Brandýse.  

mailto:stk.stc@cz.basketball


   
 

   
 

 

Přílohy: 
 

Příloha 1 – nový pokutovník 
Příloha 2 – rozpis finančních prostředků pro kluby 
Příloha 3 – pravidla mini pro sezónu 22/23 a vzor zápisu 


