
 

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

7.12.2022 v Brandýse  

Přítomni: Mgr. B. Žánová, Mgr.M.Franěk, Ing. P.Čeněk, Ing. T.Benda, J.Veselý, R.Hniličková, 

E.Antošová, J.Žalud, J.Hošek, J.Pazourek, J.Matějček 

Omluveni: M.Modr, L. Vetorová  

 

Program: 

Program:17,00  
 

1.      Kontrola úkolů  
2.      Kemp rozhodčích – rozpočet, schválení  

3.      Vyúčtování projektů STC-návrhy  

4.      Schválení výkazu OT za 11/22  

5.      Odměna pro účetní za rok 2022  
  

  

Společná schůze 17,30  
6.      Výběry U13, kemp U12, další info – T.Masár  
7.      Průběh soutěží – informace STK  
8.      Informace z výboru  

9.      Zhodnocení dosavadního průběhu sezóny (STK,ČABR, DOK,DK)  
10.  Ostatní  

 

Ad 1.  

Kontrola proběhla, úkoly splněny 

 

Ad 2. 

Výbor schválil příspěvek na kemp rozhodčích ve výši 20 800,-Kč dle předloženého rozpočtu. 

 

Ad 3. 

Výbor se zabýval vyúčtováním projektů, které se uskutečnily v roce 2022 a rozhodl o 

fakturaci ČBF za pomůcky, školení rozhodčích, kemp U12, soustředění U15, rozvoj 

dovedností rozhodčích a nákladů za školení trenérů. Vše v celkové výši 300 000,-Kč. 

 

Ad 4. 

Výbor probral činnost OT za měsíc listopad a schválil na návrh P.Čeňka jeho výkaz a 

cestovné dle smlouvy. Výbor rozhodl pověřit P.Čeňka vedením administrace a dalších kroků 

v souvislosti s prací OT. I nadále bude náplň práce koordinovat po dohodě i s M.Modrem. 

Vzhledem k tomu, že zatím není jistota pokračování projektu PT, Výbor schválil uzavření 

smlouvy s OT pouze na další 3 měsíce.  

Výbor schválil nákup vybavení T.Masára dle jeho uvážení. Seznam bude předložen výboru a 

schválen včetně finální částky.  

 



 

Ad 5. 

Nebyla předložena smlouva, úkol trvá. (P.Čeněk) – paní Slanařová pošle fakturu za účetní 

práce za rok 2022 a následně bude zaslána ke schválení členům výboru. Smluvní vztah se 

bude upravovat na rok 2023. 

 

AD 6:  

 

Pronájem prostor Sportcentra za rok 2022 bude vyúčtován ve dvou fakturách:  

a/ pronájem prostor pro školení trenérů 1 – 6/22: 400 Kč x 24 hod = 11 600 Kč  

b/ pronájem prostor pro školení rozhodčích 1-6/22: 400 Kč x 23 hod = 11 200 Kč  

 

Ad 7. 

T.Masár podal online formou zprávu o činnosti OT, návštěvách klubů, přípravě a realizaci 

kempu U12. Bohužel nebyl žádný zájem od chlapců, kemp se naplnil pouze děvčaty. TM 

hodnotil kemp jako podařený, náplň byla hodnocena kladně. Zpráva bude zaslána do klubů, 

aby trenéři měli zpětnou vazbu. 

 

Ad 8. 

Soutěže pokračují bez problémů, v poslední době se množí odložení utkání kvůli nemocnosti 

hráčů/ček. 

 

Ad 9. 

P.Čeněk informoval o schválení pořadatelů MČR U11 -13. V kat. U12 chlapci budou mít STC 

2 zástupce, v kat U13 dívky také. Hledají se pořadatelé Festivalů U12/chlap/dív. Tam může být 

turnaj pořádán již od 6 účastníků. Kvalifikace chlapců U12 bude upravena, Brandýs se jí jako 

pořadatel neúčastní. Z kvalifikace U11 dívek se odhlásilo pro velkou nemocnost družstvo 

Sadské, kvalifikaci odehrají týmy Benešova a Brandýsa systémem doma-venku 

  

Ad 10. 

 

ČABR – hodnocení sezóny, organizační problémy s delegacemi. 

- Nutná koordinace s STK, jediná může zrušit utkání a dát následně info delegačnímu  

- Podnět k Výboru – změna Leris – je nutné, aby delegační viděl zrušené utkání a mohl 

reagovat. 

- Bylo by prospěšné, kdyby se kluby, které jsou blízko od sebe domlouvaly na časech, 

aby rozhodčí mohli přejet. (aby se např v Kladně nehrálo v 10 a 11 ve dvou halách, ale 

v 10 a 13. Pak by stačili jen 2 rozhodčí a snížilo by to i náklady na dopravu) 

- Hledání řešení v podpoře rozhodčích. 

- Návrh na soutěž 3x3 v mini.  

 

 



 

DOK – nastavení pravidel a postupů v jednotlivých oblastech činnosti svazu.  

- Pokud nebudou platby např za vklad do soutěží zasílány zároveň s přihláškou, tým 

nebude do soutěže přijat. 

- Pozdní platby budou pokutovány. Kluby budou před nadcházející sezónou upozorněny. 

- Je třeba také poslané platby popsat, aby bylo možné vše lépe dohledat. 

 

DK – množí se hrubé fauly v soutěži mužů, bude tomu věnována zvýšená pozornost.  

- Komise by měla být doplněna o další dva členy – zajistí Matějček /do konce roku – 

následně schválí výbor/. 

 

Ad 11. 
 

- Byl zřízen nový facebookový profil, kluby budou informovány, že mohou posílat na 

adresu T.M. příspěvky a fotografie z činnosti klubu a zápasů 

- Odměny pro DOR a disciplinární komisi budou vyplaceny až po skočení sezóny 

- Úkol – propojit Instagram s příspěvky 

- Proběhla všeobecná diskuse o basketbalu v oblasti a problémech, o kterých jednotliví 

členové slýchají 

- Výbor se shodl na potřebě podobných společných schůzek i v budoucnu, další 

proběhne po skončení sezóny nebo operativně 

 

V Brandýse dne 7.12.2022    zapsala Mgr. B.Žánová 

 

       Ověřil Ing. P.Čeněk 


