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Zápis č. 5 

ze společného zasedání Výboru ČBF oblast Střední Morava 
a Dozorčí a odvolací komise ČBF Střední Morava dne 10. srpna 2022 v Olomouci 

 
 

 

Přítomni: Remenec Emil, Schmid Viktor, Fašánek Ivan, Hůlka Karel, Sládek Oldřich – výbor 

Miketa Pavel, Nachtmann Petr, Kapaňa Lukáš – DOK 

Rozsíval Jaroslav – sekretář 

Omluveni:  - 
 

Program:       
                                                                                                                            
1. Kontrola zápisu č.4 ze dne 11. května 2022 
2. Příprava vyhlášení Mistrovských soutěží oblasti StM 2022/2023 
3. Školení trenérů 2022 
4. VH oblasti StM 
5. Příští schůze komise – bude stanoven později, dle programu ME po 10. září 2022 

 
 

 

1. Kontrola zápisu ze dne 11. května 2022. 
 

2. Výbor projednal a schválil Rozpis mistrovských soutěží oblasti Střední Morava sezóny 2022/23 
a uložil umístit jej na web oblasti a zaslat klubům – odpovídá Rozsíval do 17.8.2022 
 

3. Hůlka seznámil výbor s průběhem školení trenérů TVB II a TVB, výbor zprávu přijal a zároveň 
požádal o uskuteční semináře trenérů oblasti pro získání kreditů k obnovení trenérských 
licencí v listopadu 2022. 
 

4. VH oblasti StM se uskuteční ve středu 5. října 2022 v restauraci Jízdárna, Lazecká ul., Olomouc 
výbor projednal a schválil dokumenty k VH, upravený rozpočet viz níže email GS M. 
Konečného z 31.5.2022: 
 
Bylo rozhodnuto o navýšení finančních prostředků přímo do oblastních ČBF. Tyto finance 
budou rozděleny podle následujícího klíče: 
1) 2 000 000,- Kč bude rozděleno podle stávajících pravidel – kritérium počtu týmů v soutěži 
(připraví M. Jakeš dle standardních pravidel) 
 
Na ČBF zaslán počet družstev 14. července 2022 - Rozsíval – sekretář 

 
2) 1 000 000,- bude rozděleno podle dodaných projektů, schválených Výborem, ve výši 100 
000,- na oblast – kritérium solidarity, tzn. každá oblast může dosáhnout na stejnou sumu 100 
000 Kč (o požadavku na vytvoření projektu jme Vás informovali již na podzim v roce 2021) 
 

 Byla vytvořena pracovní skupina ve složení Hůlka, Sládek, Nachtmann 
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3) 2 000 000,- bude rozděleno podle návrhu oblastí jako takových – kritérium zodpovědnosti. 
Po zvolení a schválení nových výborů oblastí proběhne společné jednání Výboru ČBF a Oblastí 
nad těmito návrhy a následně rozdělení. Navrhujeme oblastem, aby navzájem spolupracovali a 
hledali společné projekty s vizí navrhovaného snížení počtu oblastí na 7 a to ve sportovní, 
trenérské i organizační činnosti tam, kde se to nabízí. 
 
Výbor pověřil sekretáře k jednání s oblastí Severní Morava 
 
4) Projekt LOH28 (podpora ženského sportu s cílem účasti na OH 2028), který jsme předložili na 
NSA umožňuje nad rámec výše uvedených financí hradit částku 30 000,-/měsíčně regionálnímu 
trenérovi, který bude pro oblast pracovat na plný úvazek pro dívčí složku. Při tvorbě celého 
projektu jsme odhadovali náplň práce tohoto regionálního trenéra, a proto byl stanoven počet 
trenérů na 7 oblastí. Předpokládáme, že v nejmenších oblastech bude problematické stanovit 
náplň práce pro plný pracovní úvazek, a proto navrhujeme prolnutí menších oblastí s většími, 
obdobně jako bylo navrženo na VH. 
 
Dle informace od předsedy oblasti Severní Morava T. Holubka ze dne 27. července byla ČBF 
od začátku července zřízena funkce oblastní trenér – metodik  pro oblasti Severní a Střední 
Morava: Rostislav Měch, mobil – 607588625, mail – RostaMech@seznam.cz 
 

 
5. Příští jednání Výboru – bude stanoven později, dle programu ME po 10. září 2022 

 
 
 
 

Zapsal:  Jaroslav Rozsíval 
 
 


