
Z á p i s č. 2 

z jednání výboru SBT ze dne 11. 1. 2016 

 
Přítomni : Bednář, Geršl, Janovský, Mayer 

Omluven : Zajíček 

Hosté : Michal Konečný, Michal Ježdík, Jan Ulrych 

Místo : Praha 6, Zátopkova 100/2, zasedací místnost č. 234 

Zahájení :  13:40 hodin 

 

V úvodu jednání seznámil předseda hosty s prvními kroky výboru, které budou směřovány především 

do zjištění skutečného stavu oblastního basketbalu s tím, že veškeré poznatky po projednání ve 

výboru budou poskytnuty vedení federace, včetně případných návrhů řešení na provedení změn ve 

smyslu sjednocení a zjednodušení řídící struktury, dispozičních oprávnění a komunikačních směrů. 

Bylo taktéž poznamenáno, že oblastní basketbal trpí nejen nedostatkem trenérů, ale i vhodných 

funkcionářů, kteří jsou ochotni, ale zejména schopni pro oblast něco udělat.  

Dalším, a to společným zájmem vedení federace, SBT a komisí musí být kodex trenéra, který je 

zpracován v návrhu pro širokou diskuzi. Tento návrh poskytne výboru Michal Ježdík. Výbor SBT po 

krátkém projednání požádá oblasti o připomínky. Zde je třeba poznamenat, že sebelepší návrh 

nedokáže ovlivnit charakterové vlastnosti trenéra. Proto bude nutné dodržování kodexu hlídat a 

vyhodnocovat. GS připomenul výboru zaslání usnesení z VH dne 30. listopadu 2015 do VV federace 

k seznámení se s jeho obsahem. Usnesení bude obratem zasláno GS tak, aby mohlo být projednáno 

na VV dne 12. 1. 2015. 

 

Kontrola úkolů : 

 

Bod 1/1  Výbor projednal úkoly pro nejbližší období.  Každý z členů výboru provede s přidělenou 

oblastí aktualizaci kontaktů tak, aby následný mail byl doručen do „správných rukou“ a nebylo 

pochyb o jeho přesném doručení.  Následný mail bude obsahovat jednoduché otázky, upřesňující 

stav ve  fungování oblasti, sloužící k základní orientaci nového výboru SBT. 

Byla provedena aktualizace oblastních kontaktů, na které byly zaslány základní otázky. Odpovědi 

nebyly zaslány z oblasti jižní Moravy – Eva Vyroubalová a z oblasti východních Čech – David 

Streubel. Odpovědi na otázky se budou projednávat při návštěvě oblastí. Výbor žádá jmenované, 

aby dodatečně odpověděli! 

Termín : do 22.1.2016 

Zodpovídá : paní Vyroubalová, p. Streubel 

 

Bod 2/1  Výbor pověřil předsedu, aby co nejdříve zajistil zprovoznění webu SBT, včetně aktualizace 

údajů. Dále je třeba zajistit, aby se na stránkách oblastí, ve vyhrazené ploše, objevovaly informace 

z činnosti SBT, a to jak oblastní, tak celorepublikové.  

Web SBT byl zprovozněn, jsou zde kontakty na členy výboru a zápis č. 1. V dalším kroku bude 

provedena aktualizace obsahu podle nového stavu. Tato bude postupně doplňována o další 

informace. Výbor žádá opakovaně oblasti o zřízení samostatného vstupu do stránek SBT na 

oblastních stránkách! 

Termín : do 30. 1. 2015 

Zodpovídá : Mayer 

 

 

 

 



 

Bod 3/1  P. Janovský předal výboru informaci z posledního jednání KBDM.  

Vzato na vědomí, zápis zveřejněn na stránkách KBDM. Bod se vypouští. 

 

Bod 4/1 P. Geršl se spojí s ing. Hlaváčkem a požádá jej o spolupráci při předání materiálů, které mu 

budou doručeny k valné hromadě ČBF v roce 2016. SBT k nim zaujme stanovisko a předá je 

s připomínkami zpět ing. Hlaváčkovi.  

P. Geršl informoval výbor o tf. jednání s ing. Hlaváčkem, který shromažďuje návrhy pro VH federace. 

Tyto návrhy budou koncem ledna předány leg. komisi k posouzení a následně odeslány v rámci 

pozvánky na VH všem oblastem k připomínkám, které se projednají v diskuzi. P. Geršl bude tuto 

oblast dále sledovat. 

Termín : průběžná informace výboru 

Zodpovídá : Geršl 

 

Bod 5/1  P. Mayer předal výboru informaci o „anonymním“ stanovisku MK k návrhu na sloučení 

ČAMB v zápise č. 6 MK, ze dne 9.12.2015. Zároveň informoval výbor o emailové komunikaci 

s předsedou ČAMB p. Čeňkem, který o tomto návrhu nebyl předem nikým z MK informován a taktéž 

o stanovisku Jiřího Novotného z KBDM, který nevidí důvod k tomuto sloučení. ČAMB je prvotním 

článkem basketbalu, který společně s kategoriemi U14 a U15 tvoří základnu oblastního basketbalu.  

Oblastní basketbal cestou základní tréninkové přípravy a cestou oblastních turnajů připravuje děti 

pro soutěžní ligová utkání ve vyšších kategoriích U14 a U15. Výbor SBT se dotáže předsedy MK 

pana Tomáše Kaprálka, kdo s tímto návrhem přišel a proč nebyl předseda ČAMB předem 

informován o tomto návrhu.   

P. Mayer průběžně informoval členy výboru o stanoviscích, které zazněly z více stran.  Podstatou 

celého problému bylo  nepředjednání obsahu  s příslušnými osobami a následné neopodstatněné 

sdělení ve formě bodu  zápisu metodické komise!  

Vzato na vědomí, konstatováno, že se jedná o jeden z nedostatků v komunikaci, který se musí 

napravit. Bod se vypouští. 

Termín : do 8.1.2016 

Zodpovídá : Mayer 

 

Bod 6/1  Výbor SBT navrhuje provedení výjezdního pracovního jednání pro moravské oblasti v 

Olomouci v pondělí dne 1.2.2016. Předpokládaná hodina zahájení jednání v 18:00. Program bude 

vycházet jednak z odpovědí na zaslané otázky a jednak z námětů oblastí ke zlepšení komunikace 

s centrem a potřeb oblastí k postupnému rozvoji členské základny i dalších problémů, kterými trpí 

oblastní basketbal. Žádáme proto o vaše případné připomínky k hodině i termínu jednání.  

Vzhledem k tomu, že ze strany oblastí se vyjádřil pouze dr. Šubert z Ostravy, kterému se pondělí 

1.2. 2016 nehodí a ostatní se nevyjádřili vůbec, ale předpokládám, že mlčení je souhlas, 

projednáme ještě jednou termín 1. 2. 2016 s tím, že požádáme dr. Šuberta, aby se pokusil tomuto 

termínu přizpůsobit. 

Termín : do 15. 1. 2015 

Zodpovídá : Mayer 

 

Bod 7/1  Výbor projednal návrh rozpočtu pro činnost v roce 2016. Výbor požádá vedení ČBF o 

zachování původní výše rozpočtu 200,- tis. Kč. 

Bod bude projednán na VV federace dne 12. 1. 2016, GS nám sdělí informaci. 

Termín : do 15. 1 .2015 

Zodpovídá : Mayer 

 



Nové body : 

Bod  1/2   P. Geršl se sejde s Martinem Jakešem ke konzultaci o návrhu struktury soutěží dívek i 

chlapců pro období 2016 – 2017 a předá informaci výboru. 

Zodpovídá : p. Geršl 

Termín : další výborová schůze 

 

Bod 2/2 Výbor zahájil jednání k problematice přestupů v žákovských kategoriích. Vzhledem ke 

složitosti problému, projedná p. Geršl tuto problematiku nejdříve s STK do konce ledna, následně by 

došlo ke zpracování návrhu, který by se předal ke všeobecné diskuzi a připomínkování. 

Zodpovídá : p. Geršl 

Termín :  31. ledna 2016 

 

Bod 3/2  Výbor zahájil jednání o návrhu na jednotnou organizaci a náplň činnosti SBT oblastí, včetně 

zařazení oblastních výběrů U14 dívek a chlapců do systému. Vzhledem k tomu, že tento návrh bude 

projednáván přímo s oblastmi, zpracuje p. Bednář organizační schéma, které budou členové výboru 

připomínkovat a předloží jej na jednání oblastem. Zaslat dle termínu členům výboru. 

Zodpovídá : p. Bednář 

Termín : 20. 1. 2016 

 

Bod 4/2 P. Bednář informoval výbor o jednání KVBCH, které proběhlo dne 11. 1 .2016. Zápis z jednání 

bude na stránkách komise. 

 

Bod 5/2 Výbor pověřil p. Janovského organizací společného jednání SBT s KBDM k vyjasnění si 

společného postupu směrem k oblastnímu basketbalu. 

Termín : určí po dohodě p. Janovský 

Zodpovídá : p. Janovský 

 

Předseda výboru upozorňuje členy výboru, že úkoly a termíny uvedené v zápisech z jednání výboru 

jsou pro všechny účastníky závazné a neměnné. Veškeré materiály připravené k projednání výboru 

budou v rámci dohody zároveň zasílány Mgr. Michalu Ježdíkovi. 

Zápis rozeslán dle schváleného adresáře emailem  

Zapsal : ing. Josef Mayer, předseda výboru SBT 

V Praze dne 11. ledna 2016 

 

 

 

 


