
 

 

Zápis č. 4 

z jednání výboru ČABT ze dne 11.12.2019 

Přítomni : Roman Bednář, Miroslav Janovský, Josef Mayer 

Omluveni : Miroslav Volejník, Jaromír Geršl 

Místo : Praha 6, Strahov – sídlo ČBF 

Zahájení : 12:30 hodin 

Ukončení : 14:00 

 

Bod 1/4  

Úvodem jednání provedl vedoucí jednání kontrolu úkolů zadaných při posledním jednání VV ČABT a jejich 

plnění. Přítomní členové výboru se následně seznámili s novými informacemi týkajícími se činnosti VV ČABT a 

aktualizovali si informace o probíhajících aktivitách jednotlivých členů VV v rámci činnosti v ČABT a zapojení 

v komisích ČBF. Předseda Mayer stručně a přehledně informoval o činnosti VV ČBF, M. Janovský prezentoval 

důležité informace z činnosti KBDM a R. Bednář doplnil informace o aktuálně probíhajících aktivitách MK a 

činnosti Oblastních Metodiků. VV se krátce zabýval i nedostatečnou podporou ze strany vedení ČBF pro 

Oblastní Metodiky, kteří svoji činnost zahájili v průběhu roku 2019 resp. již v roce 2018. Především materiální 

dovybavení pro OM z oblastí Sev. Čechy, KV, Západní Čechy a Jižní Čechy je zásadní pro jejich činnost.  

 Zodpovídá: Mayer 

Termín : do 15.1.2020 

 

Bod 2/4 

Dotační program MŠMT – Můj klub 

Přítomní členové VV projednali dotaz klubů v souvislosti s dotačním programem Můj klub. S ohledem na 

podmínky programu a zařazení dětí do jednotlivých kategorií nesplňují děti v kategorii U10 požadavek na 6 

mistrovských dnů v průběhu roku a kluby tak na tuto skupinu dětí nemohou žádat o vyšší finančním příspěvek. 

Po zvážení možností navrhuje VV oslovit STK jednotlivých oblastí s návrhem na zařazení přátelských utkání 

sehraných v průběhu roku mezi týmy U10 v oblasti do termínové listiny oblasti pro splnění této podmínky 

programu resp. MŠMT. Pokud budou oblasti s tímto návrhem souhlasit ( za očekávaného předpokladu, že je 

technicky proveditelný) byli by tato dodatečná utkání vedena v kalendáři oblasti jako „pohárová utkání“ oblasti.  

Zařazení utkání do termínové listiny oblasti by následně probíhalo na základě oznámení termínu pohárového 

(přátelského) utkání vedoucímu orgánu oblasti. V tomto směru by se nejednalo o povinnost, pouze o možnost 

pro kluby, které chtějí rozšířit skupinu dětí, které trénují 2 x týdně a v průběhu sezóny odehrají 6 mistrovských 

utkání (viz požadavky MŠMT pro program Můj klub).  

Zodpovídá: Mayer 

Termín : do 15.1.2020 

 

Bod 3/4 

Trenéři Oblastních výběrů 

VV diskutoval aktuální fungování trenérů oblastních výběrů U14 a náplň jejich činnosti. Předmětem diskuse byla 

snaha o intenzivnější spolupráci těchto trenérů s Oblastními Metodiky a to nejen v oblastech, které nejsou 

aktuálně pokrývány OM při jejich činnosti. Jedním z výstupu diskuse bylo konstatování, že činnost některých 

trenérů oblastních výběru se zúžila na organizaci soustředění oblastních výběrů U14 resp. vedení těchto výběrů 

při turnajích oblastí. Snahou ČABT ve spolupráci s OM by mohlo být aktivnější zapojení trenérů oblastních 

výběrů do spolupráce s trenéry mládežnických klubů v jednotlivých oblastech, především v oblastech bez OM.  

Zodpovídá : Mayer, Bednář 

Termín : do 30.1.2020 



 

 

 

 

Bod 4/4 

Turnaje ČBF U9 

VV pokračoval v diskusi a přípravě pilotních turnajů U9, s cílem vytvoření funkčního modelu turnajů pro hru a 

soutěžení této věkové skupiny. Při přípravě vycházeli diskutující z velmi pozitivních ohlasů trenérů na Turnaje 

ČBF U10 a zkušeností s organizací těchto turnajů. Na tyto turnaje resp. těmto turnajům by měl připravovaný 

koncept pro děti U9 nebo U8 přecházet. Z jednotlivých návrhu se ukazují jako důležité návrh v těchto oblastech: 

cílová věková kategorie, organizace turnaje a počet týmů, počet a termíny turnajů, pravidla pro hru, zařazení 

dovednostních disciplín, návaznost na turnaje ČBF U10.  Konkrétní návrhy vzešlé z jednání budou dále 

zpracovány pro prezentaci v rámci pracovních skupin se členy KBDM, která je v tuto chvíli organizátorem 

turnajů ČBF U10, dále pak se členy MK, která se touto problematikou intenzivně zabývá v rámci příprav školení 

a seminářů pro trenéry TB I.       

Zodpovídá : Bednář, Janovský 

Termín : do 15.1.2020 

 

Bod 5/4 

Trenér Svojanovský – reakce ČABT 

Na podnět S. Mariana proběhla diskuse o naprosto nevhodném chování trenéra J. Svojanovského (BK Klatovy) 

při utkání minižákovských kategorií a při turnajích ČBF U10. VV vyhodnotil chování trenéra jako naprosto 

nevyhovujíc a v přímém rozporu s trenérským kodexem ČABT a i požadavky na vedení a výchovu dětí 

v minižákovských kategorií obecně. S ohledem na opakované nevhodné jednání trenéra Svojanovského bude 

VV ČABT hledat způsob jak tomuto jednání zabránit a předejít. Přestože jsou možnosti VV ČABT v tomto směru 

omezené (i s ohledem na chybějící legislativu v této oblasti) učiní VV ČABT skrze svého předsedu a ve spolupráci 

s ČABR a DK potřebné kroky k eliminaci negativního chování trenéra Svojanovského. Ke zvážení je mj. i 

odmítnutí účasti týmů vedených trenérem Svojanovským v minižákovských soutěžích resp. v turnajích ČBF U10. 

Zodpovídá : Mayer, Bednář 

Termín : do 15.1.2020 

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 14:00 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 rozeslán dle schváleného adresáře  

Zapsal: Mgr. Roman Bednář, člen výboru ČABT 

V Polničce, 12. prosince  2019 


