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Zápis č. 17 - zasedání Výboru ČBF oblast St řední Morava - dne 21. kv ěten 2014 
 
Přítomni: Remenec, Sládek, Zatloukal, Krhovský, Miketa,  Hůlka, Rozsíval – sekretář                        

Omluveni:       Fašánek, Schmid, Horký, Čoček -DRO 
 
Program:       

1. Kontrola zápisu č. 16 ze dne 19. března 2014 
2. Mistrovské soutěže oblasti Střední Moravy 
3. Stanovisko výboru k jednání předsedů STK v Kyjově 
4. Vyhlášení mistrovských soutěží oblasti StM pro sezónu 2014/2015 
5. Školení trenérů licence C 
6. Školení rozhodčích 3. třídy 
7. Informace z Valné hromady ČBF 
8. Valná hromada oblasti Střední Morava 
9. Příští schůze výboru 

____________________________________________________________________ 
 

1.                            

1. K zápisu č. 16 nebyly podány písemné připomínky, zápis č. 16 schválen, původně svolaný 
výbor na 29. dubna 2014 v Prostějově po utkání MNBL byl odvolán 

           
                           

2. Výbor projednal a schválil: 
• zprávu hrací komise za období od 19. března 2014 do 20. května 2014.  
• schválil postupujícího do 2. ligy mužů, vítěz OP TJ Slavia Kroměříž A a vítěze ostatních 

vyhlášených soutěží, k ukončení všech mistrovských utkání zbývá odehrát 2 zápasy žaček 
U 15 

• výbor projednal písemný podnět Kyjova k utkání žaček U 15 v Lipníku n/B., postup 
rozhodčích utkání předán ČABR – StM, neplnění podmínek vyhlášení soutěží ze strany 
domácího klubu – nepředání klíčů od šatny hostí bude řešeno pořádkovou pokutou, krádež 
mobilu měla však být Kyjovem oznámena policii ČR. 

•            

3. Stanovisko výboru k výsledkům jednání předsedů STK:  
„Výbor oblasti StM cítí problematiku snižující se basketbalové členské základny za zásadní 
problém basketbalu v ČR. Jako hlavním problémem se projevuje malý zájem mezi dětmi a 
mládeži s nedostatečným oslovením rodičů. Chybí kvalitní učitelé se zaměřením na 
basketbal a zájem dospělých o trénování je minimální, převažuje stále pouze zájmová 
činnost jednotlivců v malých klubech, kde chybí finanční podpora. Chybí více "nadšenců", 
kteří jsou schopni odolávat tlaku velkých klubů, řídících orgánů a v současnosti se 
projevující nežádoucí projevů "tzv. trenérů - rodičů - diváků". Chybí trenéři, zamyslet se s 
ministerstvem školství na využití např. zkušených trenérů před důchodem (5-10 let), kteří 
jsou schopni z dlouholeté zkušenosti předávat nabyté vědomosti jak je využít v 
jednotlivých městech a vesnicích, kde by se mohli věnovat na plný úvazek s jistou cestou 
směrem k důchodu za daných podmínek (účast v tělocvicích, apod.). 
Přikláníme se k variantě zrušení divizí a zavedení systému soutěží v tzv. oblastech 
rozdělených po  7- 8 družstev. Navrhujeme zvážení zrušení lig (vyjma extraligy), zavedení 
soutěží, z kterých by se po odehrání základní části postupovalo do finálových skupin s 
přímým postupem 1-2 do extraligy. Pro zkvalitnění soutěží a zajištění počtu družstev 
budeme nadále spolupracovat s okolními oblastmi“ 

 



 Organizační jednotka  České basketbalové federace o.s.,   
ČBF – Oblast Střední Morava 

 
Bořivojova 235/1, 779 00 Olomouc 

IČ 22709720  
telefon: +420 728 025 696, +420 737 638 638 
E-mail: basketbal.olomoucky.kraj@seznam.cz 

 
2 

 

 
 
4. Výbor projednal a schválil vyhlášení mistrovských soutěží oblasti StM pro sezónu 2014/15, 

klubům bude rozesláno elektronickou poštou. 
       

5. Výbor projednal přípravu školení trenérů licence C v Olomouci v termínech 30. 5. - 1. 6. a 6. -
8. 6. 2014, kluby byly sekretářem informovány, na webu oblasti, v sekci SBT je umístěna 
přihláška, k datu 20. května 2014 přihlášeno 9 uchazečů, trenéři, kteří nemají platnou 
trenérskou licenci, mohou školení využít k přezkoušení a následného obnovení trenérské 
licence. Seminář ČAMB se v rámci školení neuskuteční. 

 
6. Školení rozhodčích 3. třídy se pro nízký počet (3 uchazečů) neuskuteční, zájemci budou 

předáni k vyškolení do sousedních oblastí ČBF.  
                  
7. Výbor byl seznámen sekretářem o závěrech VH ČBF 12. května 2014 v Praze, která proběhla 

podle Nového občanského zákoníku, ze 419 pozvaných delegátů se k zahájení VH 
prezentovalo 67, VH tak byla zahájena s 15 minutovým zpožděním jako náhradní VH, 
usnesení VH ČBF je umístěno na webových stránkách ČBF v sekci Valná hromada, 
připomínky zástupců oblastí ke znění Stanov ČBF nebyly delegáty VH akceptovány a 
schváleno tak bylo znění připravené výborem ČBF a doporučené DOR ČBF. 

 
8. Valná hromada oblasti Střední Morava se uskuteční ve středu 11. června 2014 v 17.00 hod. 

v zasedací místnosti ČMFS, Na Střelnici 39 (nová tribuna fotbalového stadionu Sigma), 
Olomouc, pozvánky byly klubům odeslány 7. května 2014. Návrhy k jednání jsou zveřejněny 
na webových stránkách oblasti. 
 

 

9. Příští výbor – středa 11. června 2014 od 16.00 v místě konání Valné hromady oblasti. 
Odpovídá:  předseda 

 
 
Úkoly 16/2 - SPLNĚNO 

• výbor pověřil sekretáře přípravou VH oblasti Střední Morava ve středu 18. června 
2014 a zajištěním vhodné místnosti, v případě teplého počasí je v učebnách haly UP 
v Olomouci velké horko.   
Odpovídá:  sekretář  
Termín: 18. června 2014 – 11. června 2014   

 
 
 
Schválil:     Emil Remenec, předseda   
Zapsal:   Jaroslav Rozsíval, sekretář 
 
 
.                                                                                                                                                                                        


