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Zápis ze schůze TMK ČABT – ČBF SeČ 

Zápis č.14 

 

9/2018 

Místo: sportovní hala 6.ZŠ Litoměřice 

Termín: 17.9.2018, čas: 16:00-17:00 

Přítomni: P. Drobný, J. Čmejrek, J. Šotnar, T. Masár 

Omluveni: J. Skokan, A. Žampach 

Hosté: J. Mayer 

 

Projednáno, kontrola úkolů: 

 

14.1. Školení trenérů Licence TBB  

         Dohoda o uspořádání školení trenérů licence TBB trenérů Baby Basketu u nás v oblasti v termínu           

1. polovina roku 2019. Nutná spolupráce s TMK Seč. 

 

14.2. Regionální výběry oblast Severní Čechy 

        RV Severní oblasti měli v sezóně 2017-18 na starost dívčí složku hlavní trenér Petr Drobný a asistenti 

trenéra Vladimír Hejl a Tomáš Hrubý a chlapeckou složku hlavní trenér Alexandr Novák a asistenti trenéra 

Tomáš Masár a Jan Veselý. 

       V sezóně 2017-18 se uskutečnili dva 3 denní srazy v Roudnici n.L. na podzim a na jaře a jeden turnaj 

mezi výběry oblastí. Turnaj se uskutečnil 15.-17.12.2017 v Brandýse nad Labem. 

       Trenéři obou RV dívky Drobný a chlapci Novák doručili na TMK Seč hodnocení na kterém se oba shodli, 

že tato akce je prospěšná pro růst, přípravu a zmapování hráčské základny v ročnících kategorií U14. Tato 

akce je dobrým seznámením hráčů a hráček se špičkou v jejich ročníku. Oba trenéři podporují pokračování 

těchto výběrů i nastávajících letech. 

 

14.3. Prodloužení mandátu trenérům RV Severní Čechy pro sezónu 2018-19 

      TMK SeČ ČBF odsouhlasila prodloužení mandátu stávajícím trenérům a asistentům RV Severní oblasti 

pro sezónu 2018-19 pro ročníky 2005 a mladší. 

Chlapci: hlavní trenér – Alexandr Novák (Sluneta Ústí n.L.) a asistenti Tomáš Masár (Kondoři Liberec) a Jan 

Veselý (BA Roudnice)  

Dívky: hlavní trenér – Petr Drobný (Levharti Chomutov) a asistenti trenéra – Vladimír Hejl (Sluneta Ústí n. L.) 

a Tomáš Hrubý (Slovan Litoměřice). 

 



ČBF – Oblast Severní Čechy, evidenční číslo ČBF 06 
Jateční 1026/18, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 22709061 

www.sev.cbf.cz 

 

www.cbf.cz 

14.4. Vyhlášení výběrového řízení na pozici trenéra pro OH mládeže za Ústecký a Liberecký kraj. 

      V období červen-červenec 2019 se uskuteční OH mládeže v Libereckém kraji. TMK Seč dostala za úkol 

jmenovat hlavní trenéry obou krajů na tuto akci, proto bude vyhlášeno výběrové řízení na pozici hlavního 

trenéra po výběry obou krajů. Předpokládaný termín je do konce 11/2018. 

 

14.5. Uspořádání semináře trenérů v sez. 2018-19 v Severních Čechách 

      Oslovení klubů v Severočeské oblasti o uspořádání seminářů trenérů pro obnovení a udržování 

trenérských licencí za spolupráce ČABT. 

Termíny: podzimní seminář (říjen – listopad 2018) 

                 jarní seminář (duben – květen 2019) 

 

14.6. Obnovení a prodloužení trenérských licencí C u nás v oblasti 

      Obnovení nebo prodloužení trenérských licencí C, zasílat na předsedu TMK ČBF SeČ Petra Drobného, 

který provede všechny kroky k obnovení, nebo prodloužení trenérské licence za předpokladu splnění bodů, 

které jsou potřebné k administrativě tohoto úkonu.  

Podrobný popis na http://sec.cbf.cz/treneri/trenerske-licence.html 

 

14.7. Poděkování a ukončení činnosti sekretáře TMK Seč Jana Skokana 

     Předseda TMK Seč Petr Drobný děkuje za dlouholetou práci v TMK Seč. Honzovi Skokanovi a přeje mu 

hodně zdraví a kvalitní odpočinek ve svém novém působišti. 

Od 1.9.2018 vše směřovat na předsedu TMK Seč. Petra Drobného 

 

 

 

 

 

   

V Litoměřicích 17.září 2018                                                               Petr Drobný      Předseda TMK SeČ ČBF 

 

 

 

http://sec.cbf.cz/treneri/trenerske-licence.html

