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                                  Zápis ze schůzky TMK ČABT ČBF Severní Čechy 

Č. 12      10/2016 

Datum a místo konání:  11.října 2016 v Litoměřicích 
Přítomni:  J. Skokan, Z. Novák, J.Šotnar, P.Drobný, J.Čmejrek   
 
Projednáno, kontrola úkolů: 
1. Valná hromada ČABT 28.září 2016 v Pardubicích 
- z nominovaných delegátů se zúčastnil předseda TMK J.Skokan, sekretář TMK Z.Novák a za Slunetu Ústí n.L. 
A.Žampach 
- polemika k předkládání trenérských licencí – na nepřesnost ve starém rozpisu na oficiálních stránkách 
webu ČNF upozornil svým příspěvkem v diskusi VH -  Z.Novák   
- předseda TMK připraví zprávu z tohoto jednání a tato bude spolu s usnesením na našich stránkách 
sec.cbf.cz v sekci Trenéři-Dokumenty 
 
2. Dotazníková akce k upřesnění databáze družstev, aktivních trenérů a hráčů  
Stále neúplná databáze z naší oblasti, sice postupně své počty dodaly další kluby, ale celkově reakce 
nedostatečná. 
Sekretář vyhledal některé další kluby, většinou z libereckého kraje, které buď nehrají soutěže v naší oblasti, 
nebo vůbec nereagují na naše výzvy a není o nich nic znát. 
Závěr: Řešit problematiku dále vzhledem k budoucímu požadavku MŠMT a následně možná od EU. 
 
3. Trenérské licence  - informace sekretáře  Z.Nováka      
- stále přicházejí opožděné žádosti o prodloužení trenérských licencí takřka ze všech klubů – řešení z naší 
strany velice pozitivní, ale pro sekretáře nepříjemné ve vztahu správné legislativy a dodatečných žádostí na 
 matriční zástupkyni N.Kubíčkové – vesměs však kladně a rychlé dořešeno                                                                                                              
Trvající úkol: - stále nevyřešený Karlíček (Teplice) předseda, také aktualizovat  pokyny na našich stránkách  
 
4. Výběr regionálních trenérů chlapci a dívky U14 na další funkční období 

- výzva k návrhům a konzultaci od KBDM tentokrát směřována na oblastní výbory ČBF 

- námi navržená sestava pro chlapce a dívky, která sledovala další pokračování v koncepci, volila zastoupení 

obou krajů - podle slov zástupce v KBDM Davida Matušky nesplňují někteří dané podmínky  a potřeba 

navrhnout nové 

- postupně další nová kritéria – dohoda  Skokan  (trenéry chlapců), Matuška ( trenéry dívek)  podle 

požadavků sekretariátu a KBDM – hledání nových mladých tváří pro eventuální repre trenéry, bez souběhu 

funkcí (SCM), aktuální trenéři U14, eventuálně U15, návaznost pro příští období - oblast Ul – Lb,atd.        

Nový návrh: dívky  P.Drobný (Cho) a asistent L.Hejl (Úst) 

                       chlapci J.Veselý (Rou) a asistent T.Masár (Lb)                                                                        
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- toto rozhodnutí a způsob volby vyvolal reakci a názory:  

Většina oblastí neměla problém s navrženými trenéry, měli jsme si stát za svým návrhem. 

V některých případech nesplněna podmínka, kterou jsme my striktně dodržovali – kumulace práce, SCM 

(např.Klapetek) 

Někteří schválení trenéři v dalších oblastech nevedou požadovaná družstva v soutěžích. 

Různá „handrkování“ a kompromisy  při některých jménech z jiných oblastí. 

Kdo je  „starý – mladý“- copak není  trenér perspektivní ve věku 30-40let – není to trochu diskriminace? 

Důležitost předchozí praxe, znalost problematiky v oblasti (nový trenér Kondorů T.Masár)? 

Nebyla další kritéria dodatečně upravena? 

Nezasahovali někteří zástupci do našeho původního rozhodnutí? 

Závěr: 

1. Přes všechny tyto objektivní pravdy a někdy subjektivního posuzování, souhlasí předseda J.Skokan 

s připomínkou komise TMK SeČ , že šlo v dalším návrhu o jeho individuální řešení tohoto problému, i když 

se předseda  hají  tzv.konfliktem zájmů, protože původně  navrhovaní trenéři byli převážně členy TMK naší 

oblasti.  

2. Předseda TMK napíše dopis, ve kterém poukáže na špatně formulovaná kritéria a dodatečně 

formulovaný a upřesňovaný záměr celého výběru a smyslu (vyčleněné fondy pro hledání a vytipování 

basketbalových talentů a podpora nových mladých trenérů). 

 

5. Aktualizace celkového adresáře klubů, jednot a basketbalových akademií  

Tato problematika je v této fázi velmi složitá a sekretář naší TMK zatím nemůže plnohodnotně doplnit 

strukturu naší oblasti – bohužel se týká především klubů ležících v okrajových místech  naší oblasti. 

Nesmíme zapomínat na kluby, které hledají výhodnější  soutěže v rámci jiných oblastí pro své třeba nyní 

perspektivní týmy, nakonec i z ekonomického hlediska. 

 

Různé: 

Předseda TMK dořeší termín konání Oblastní valné hromady ČABT ČBF SeČ, která by se měla konat  

ve stejném termínu, jako VH  ČBF Severní Čech. 

 

 

 

V Děčíně 11.října 2016                                                                 zapsal: Jan Skokan 


