
Z Á P I S č. 9 

z jednání výboru ČBF – oblast severní Čechy 20.5.2020 

 

Přítomni : J.Šotnar, J. Mayer, J. Důra, P. Drobný 

Sekretář : J. Šedivý 

Oblastní manažer : J.Wiedner 

Oblastní metodik : T. Holešovský 

Omluven : R.Šikner 

Místo : Ústí nad Labem, SC Sluneta, Jateční 

Zahájení : 17:30 

Ukončení : 20:15 

 

Výbor probíhal v rámci nařízených opatření vlády pro krizovou situaci způsobenou Covid 19 

Projednávané body : 

Bod 1/1  J. Wiedner a T. Holešovský informovali výbor aktuálním problémech klubů v oblasti, 

upozornili na problémy v Klášterci nad Ohří. Tento klub dlouhodobě spolupracuje s BK 

Chomutov. OM i OMe se ve spolupráci s P. Drobným budou klubu více věnovat, aby 

nezanikla jeho činnost. Bylo upřesněno, že BK Česká Lípa a další kluby z Libereckého kraje 

jsou po metodické stránce v péči OME T. Holešovského, ale po stránce organizační jsou 

v péči RM P. Šmída. Přidělení oblastí RM je v dispozici GS ČBF M. Konečného.  

Zodpovídá : P.Droný, T. Holešovský, J. Wiedner 

Bod 2/1  Výbor upozorňuje na signály z měst a obcí směrem k možnému snížení dotací pro 

rok 2021. Žádá proto vedení klubů, aby se intenzivně touto situací začalo zabývat. 

Zodpovídá : vedení klubů v oblasti 

 

Bod 3/1 Kluby upozorňují, že vzhledem k mimořádné situaci zůstaly nedokončené soutěže 

dětí a tím i reálný závěr soutěží ( MČR ). Uložil sekretáři oblasti, aby připravil návrh na možné 

ukončení soutěží v rámci oblasti do 30.6.2020 ( návrh termínů 13. a 14.6.2020 a 20. a 21.6. 

2020 ) 

Zodpovídá : J. Šedivý 

Termín : připravení návrhu do 27.5.2020 

 

Bod 4/1  T. Holešovský informoval výbor o připravovaném trenérském kurzu TB II. Z naší 

oblasti je přihlášeno 14 účastníků z celkového počtu 26účastníků. Kurz trenérů by se měl 

předběžně konat v Karlovicích. Kurz trenérů Baby basket bude dne 13.9.2020 v Praze. 

Při této příležitosti zmíněna možnost mezinárodního semináře ČR + Německé kluby v rámci 

příhraniční spolupráce. Seminář je organizační přípravě. Další seminář proběhne v rámci 

SCM, na podzim v Litoměřicích. 

Zodpovídá : T. Holešovský, J. Šotnar 

 



 

Bod 5/1  J. Mayer informoval výbor o některých bodech jednání výboru ČBF, zejména potom 

o úhradě poplatků za členství ve federaci do 30.8.2020. Zároveň upozornil na aktuální 

směrnici vydanou výborem federace. Taktéž informoval výbor, že na VH 2020 bude obsah 

této směrnice součástí programu. J. Důra poznamenal, že termín úhrady 30.8.2020 není pro 

některé kluby reálně splnitelný, vzhledem k finančním možnostem klubů a taktéž ke 

skutečnosti, že nejkritičtější skupina nejmenších dětí začíná s pravidelným tréninkem od 

začátku září 

 

Bod 6/1  J. Důra přednesl informaci o termínu školení oblastních rozhodčích v září 2020 a 

zároveň navrhl, aby se zvážil termín ještě v červnu 2020 vzhledem k organizaci a zahájení 

soutěží sezóny 2020/2021. Požádá R. Šiknera, zda je schopen školení přesunout do června 

Zodpovídá : R.Šikner 

 

Bod 7/1J. Důra vytkl předsedovi oblasti špatnou komunikaci s výborem před jednáním 

výboru ČBF s předsedy oblastí ve 12/2019, kterého se předseda nemohl účastnit a na toto 

jednání vyslal za sebe místopředsedu. V diskuzi bylo vysvětleno, že místopředseda J. Mayer 

je zároveň členem výboru federace a na jednání byl za federaci. J. Důra považoval za 

důležité, aby oblast zastupoval člen výboru, který vzejde z návrhu předsedy a bude výborem 

schválen jako účastník. J. Mayer informoval o obsahu tohoto jednání, ze kterého je příloha 

k zápisu z výboru federace na stránkách ČBF.   

 

Bod 8/1  Výbor odsouhlasil vyhlášení oblastních soutěží. 

Zodpovídá : STK – J. Šedivý 

 

Bod 9/1  Výbor rozhodl o poskytnutí příspěvku na činnost ve výši startovného do OP a 

poplatku za přihlášku do kvalifikace o NF týmům U11, U12, U13. Tato částka v podstatě 

kompenzuje výší částky vydávané na NF pořadatelům a účastníkům. 

Zodpovídá : J. Šedivý  

 

Bod 10/1 Výbor rozhodl uvolnit částku 30,- tis. Kč jako příspěvek klubům, které budou 

pořádat městské kempy. Příspěvek se bude vztahovat na hráče/hráčky kategorie minižactva 

(r. r 2008 a ml. ), a to pro hráče/hráčky ze severočeské oblasti. Žádost o příspěvek podá klub 

nejpozději do deseti dnů po skončení akce. Podrobnější informace podá sekretář naší oblasti 

J. Šedivý. 

Zodpovídá : J. Šedivý, J. Šotnar 

 

Bod 11/1  Soutěže nejmladšího minižactva U11, přípravek U10 a soutěž žen budou pojaty 

jako soutěže přípravné, které se mohou zúčastnit i neregistrovaní hráči/hráčky. Soupisky 

z informačního systému federace Leris budou vyžadovány pouze u týmů U11, které se do 

14.12.2020 přihlásí do kvalifikace o účast v NF. 

 



Bod 12/1  Byla diskutována možnost organizace přeshraniční soutěže v rámci spolupráce se 

Saskem. J. Šotnar bude tuto spolupráci projednávat s administrátorem L. Hejlem, který 

dlouhodobě zastupuje naší oblast v tomto projektu 

Zodpovídá : J.Šotnar, L. Hejl 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:15 hodin 

Předseda výboru upozorňuje členy výboru a účastníky jednání, že úkoly a termíny uvedené 

v zápisech z jednání jsou pro všechny závazné a neměnné.  

Termín další výborové schůze : bude sdělen po dohodě členů výboru 

Zápis rozeslán dle schváleného adresáře  

Zapsal: ing. Josef Mayer, místopředseda SEČBF 

V Ústí nad Labem 20.5. 2020 

 

Ing. Jan Šotnar, předseda OV v.r. 

 

 

 


