
Z á p i s  č. 5 
z jednání výboru SBT ze dne 22. 2. 2016 

 
Přítomni :  SBT – Bednář, Geršl, Janovský, Mayer 
Oblast : jižní  Čechy – Opava, 
             západní Čechy – Červenka, Janiurek, Fronek, Marian, Pipta 
             oblast Karlovy Vary ‐ Widž 
Omluveni : Kos, Zajíček 
Místo : Plzeň, Sportovní hala TJ Lokomotivy Plzeň, Úslavská 75 
Zahájení :  18:15 hodin 
 
Úvodem seznámil předseda SBT p. Mayer přítomné zástupce oblastí s obsahem jednání, které bude             
vedeno jako porada ‐ diskuze výboru SBT s přítomnými zástupci oblastí a zaměřeno zejména na              
problematiku klesající hráčské základny, organizace soutěží v oblastech a na hlavní problémy, které            
je potřeba řešit ve spolupráci s vedením federace. Obsah tohoto i dalších jednání bude využit pro               
komplexní zprávu, která bude předložena výboru ČBF k posouzení. Pokud by byly navrženy některé             
organizační i jiné změny, budou muset být projednány na VH, a to nejdříve v roce 2017. 
 
Průběh jednání :  
 
‐ p. Bednář sdělil přítomným, že cílem návštěvy všech oblastí je získávání poznatků ve smyslu               
nalezení cíle pro realizaci programů, které zvýší zájem o basketbal a zlepší spolupráci a komunikaci               
uvnitř i vně basketbalového prostředí. 
‐ p. Červenka upozornil, že je již dlouho cítit odklon federace od oblastního basketbalu, dříve byl ve                 
výkonném výboru federace zástupce SBT, tento stav by se měl na další volební valné hromadě vrátit                
zpět, je třeba si uvědomit, že soutěže, které se zatím stále hrají nemají v jednotlivých klubech               
dostatečný počet hráčů, hráči a hráčky nastupují do několika věkových kategorií, v týmu není 12              
členů, tým má 5 členů a ostatní jej doplňují.  
‐ byl diskutován dílčí problém v oblasti západních Čech, kde působí člen VV pan Křiváček, který              
zneužívá svého postavení na úkor ostatních klubů v oblasti a snaží se preferovat klatovský basketbal,              
což není z pohledu rozvoje basketbalu správné. 
‐ oblast má připraven dopis směřovaný na GS pana Konečného a předsedu KBDM pana Novotného,               
aby vysvětlili, co je náplní činnosti komise.  
‐ oblast sama připravila svůj projekt popularizace basketbalu na prvním stupni škol, na kterém bude               
spolupracovat s AŠSK a představí jej zástupcům Krajského úřadu.  
‐ pan Janovský informoval přítomné o připravovaných programech KBDM, které mají sloužit            
k popularizaci basketbalu v jednotlivých oblastech. 
‐ pan Marian poznamenal, že některé kroky se mohou realizovat, aniž by šlo o peníze, často však                 
chybí chuť zapojit se do organizace v jednotlivých městech, je třeba využít i spolupráce s ASŠK,              
která má finanční zdroje pro přípravu učitelů k vedení dětí při sportovní činnosti. 
‐ diskutovalo se rozdělování zdrojů z úrovně federace, které byly KBDM odebrány a přiděleny             
k rozdělení KVB‐CH a KVB‐D, což není dobře, finanční zdroje by měly jít přednostně dolů na rozvoj                
basketbalu dětí a mládeže cestou této komise nebo cestou SBT, jinak se základna bude dále               
zužovat  
‐ v souvislosti s financováním byla prezentována myšlenka, že spolufinancování některých projektů          
oblastní ze strany ČBF. Fin. Podpora oblastem je omezena na zajištění soutěží a neumožňuje              
realizaci oblastních projektů. Zapojení ČBF mj. umožní získání fin. prostředků z městských či            
krajských pokladen. 
‐ pan Widž poznamenal, že v oblasti Karlovy Vary je situace v ženském basketbalu velmi napjatá,              
nejsou již týmy, nejsou rozhodčí, již několikráte uvažoval, že by bylo nejlepším řešením ukončit              
činnost. Místní orgány se věnují především hokeji v Karlových Varech, basket je nezajímá, předchozí             
hejtman si založil volejbalový tým Karlovarsko, na který čerpá finanční zdroje, taktéž vznesl dotaz,              
kde se nacházejí brožury „Hodina pohybu navíc“, které by se měly rozdat mezi učitele. 
‐ byla diskutována oblast organizace soutěží, kterou vysvětloval pan Opava. K jeho vysvětlení bylo             
poznamenáno, že republikové soutěže často ovlivňují soutěže regionální, bylo by dobře, kdyby se             



provedla porada sekretářů oblastí, kde by se provedla příprava soutěží podle skutečné situace a              
zejména, aby se dbalo na udržení soutěží v regionální působnosti.  
‐ rovněž bylo jednáno o omezení hostování hráčů v nejnižších věkových kategoriích, kde by se              
nemělo hledět tolik na výsledky, naopak by se mělo hledět na zvládnutí základů basketbalové hry.               
Zde bylo zdůrazněno, že je třeba podporovat klubismus.  
‐ p. Bednář informoval přítomné o navrhovaných změnách přílohy č. 1 přestupního řádu, který bude               
předložen na VH v dubnu letošního roku společně s KVB – CH a KVB – D. 
‐ bylo taktéž poznamenáno, že VH by měla být v termínu, který by vyhovoval většině oblastí, aby se                 
jí mohly účastnit, k obsahu VH bylo poznamenáno, že je třeba nechat více času do diskuze a méně                 
času na čtenou prezentaci činnosti jednotlivých složek. Tato prezentace by měla být rozeslána             
emailovou poštou do oblastí a dále do klubů. 
‐ pan Geršl informoval o přípravných jednáních před obnovením činnosti SBT s předsedou ČBF a o               
příslibu řešení návrhů, které vzejdou z těchto našich společných jednání. 
‐ pan Mayer informoval o své návštěvě na VV federace dne 18. 2. 2016, kde popsal probíhající                 
činnosti SBT, sdělil přítomným, že se připravuje nový statut, který bude do oblastí rozeslán              
k připomínkování. Statut bude zaměřen především na podporu činnosti klubů resp. trenérů           
basketbalu ve všech úrovních soutěží, dále pak do intenzivnější spolupráce s KBDM, rozšíření počtu             
klubů a hráčů v regionálních soutěžích dětí a mládeže a rozvoje basketbalu cestou školních kroužků.  
‐ pan Marian a pan Widž zmínili, že kromě nedostatku dětí / hráčů se potýkají kluby ze                 
zúčastněných oblastí s akutním nedostatkem trenérů / dobrovolníků pro zajištění tréninkových          
jednotek.  
‐ taktéž informoval o svém návrhu předloženém VV, na provedení interního auditu ČBF, a to jak                
z hlediska organizačního uspořádání, tak z hlediska návaznosti jednotlivých činnosti v ČBF,          
který dříve nebo později bude muset být proveden s cílem efektivního využití všech možností a              
prostředků, kterými federace disponuje pro posílení vnímání basketbalu mezi sporty, a to jak             
v oblasti výkonnostní, tak v oblasti vrcholové. Výsledkem by měly být systémové změny, které            
budou lépe reagovat na vnější vstupy do prostředí federace. K tomuto návrhu bylo            
poznamenáno pány Pražákem, Zachem a Křiváčkem, že dnes není vhodná doba pro změny,             
změny by měl provádět nový výbor federace, zvolený v roce 2017 na VH. Naopak člen VV pan                
Ulrych tento návrh podpořil. 
 
Jednání bylo ukončeno v 21:20 hodin. 

Předseda výboru upozorňuje členy výboru a účastníky jednání, že úkoly a termíny uvedené             
v zápisech z jednání jsou pro všechny závazné a neměnné. Zápis z jednání bude použit ke             
komplexní zprávě pro VV ČBF. 
Zápis rozeslán dle schváleného adresáře emailem  
Zapsal : Ing. Josef Mayer, předseda výboru SBT 
V Plzni  dne 22.  února  2016 
 
 


