
Zápis z VV ČBF-PBS ze dne 18.6.2013

Přítomni: Kučera, Lochman, Severová, Svoboda, 
Hosté: Sušer (STK PBS), 
Omluveni: Šorsák, Menšík (DK PBS), Jeřáb (DRO PBS), Hošek (ČABR-P),

• Na základě registrace MVČR ČBF-PBS včetně změny sídla (Praha 4, Hanusova 347/16) došlo i  
ke změně IČ a tedy i faktickému zániku členství PBS (dříve), čili ČBF-PBS (nyní) v PTU. Tuto  
skutečnost oznámí statutární zástupci  PTU s možností  obnovení členství  na základě souhlasu 
další VH ČBF-PBS.

• Předseda  ČBF-PBS informoval  VV o  skutečnosti,  že  odpovědnou osobou bude  za  správnost 
výhradně Předseda jako statutární zástupce ve věci případného financování MHMP pro oblast 
mládeže  pražského  basketbalu  (Grant  č.8  -  rozvojový  program  sportu)  určený  konečným 
příjemcům – klubům PBS včetně rozvoje školení rozhodčích a trenérů v kompetenci ČBF-PBS. 
Ke dni konání VV ČBF-PBS je ze strany MHMP rozhodnuto, že schvalování o přidělení grantů 
je na programu Zastupitelstva HMP 20.6.2013.
Po přidělení Grantu budou vyzváni statutární představitelé jednotlivých klubů z pracovní 
schůzce, kde budou seznámeni s podmínkami možnosti čerpání určené HMP.
Grantovou  komisí  MHMP byly  přiděleny  granty  pro  pořádání  turnajů  mládeže,  které  jsou 
pořádány za podpory ČBF-PBS. Termíny uzávěrek jednotlivých grantů jsou 31.7.2013 na první 
polovinu roku a 31.12.2013 na druhou polovinu roku. 

•  VV potvrdil  výši  odměn pro komise ČBF-PBS v předchozích částkách bez navýšení,  včetně 
nových projektů pro lektory 500,-Kč/hod (vyučovací), 900,-Kč pro lektory praktického školení 
mechaniky  pro 3  rozhodčí/utkání  a tutorům 500,-Kč/2  rozhodčí  za  minimálně  2 zápasy  (vše 
v hrubé odměně před zdaněním).

• VV ČBF-PBS děkuje všem organizátorům a spolupracujícím za zajištění úspěšného konání Dne 
přeborníků ČBF-PBS v hale Sokola pražského, zejména pak hostům Evě Vítečkové a Markétě 
Bednářové za předávání ocenění odměňovaným.
Zvláštní poděkování pak věnuje „sponzorům“ za věnování zajištění cen. 

• VV ČBF-PBS zajistil nové dresy pro družstvo chlapců na LODM 2013, za navrácení odpovídá 
trenér pan Horák. Sekretář ČBF-PBS konstatoval, že předchozí trenér výběru p. Prágr nebyl 
schopen zapůjčené dresy družstva chlapců z předchozí akce zajistit.
VV ČBF-PBS vybral trenéra děvčat na turnaj mimo LODM 2013 pana Touška. Asistent trenéra 
pan Borovička zpracoval a předložil orientační plán přípravy.

• VV ČBF PBS odsouhlasil odměnu za vedení a aktualizaci webových stránek „mimi“ p. Horákovi 
ve stejné výši jako minulý rok.

• Po  spuštění  pokračuje  dlouhodobý  projekt  školení  rozhodčích  mechanika  pro  3  rozhodčí  - 
praktická  část,  navazující  na  předchozí  teoretickou  přípravu.  Projekt  bude  sledován  a 
vyhodnocován. VV ČBF–PBS pověřil odpovědného zástupce pana Tremla jako odpovědného za 
zpracování výsledků projektu v pravidelných zprávách.

• Probíhající  projekt  sledování  mladých  a  perspektivních  rozhodčích  včetně  jejich  vzdělávání 
bude  i  nadále  monitorován.  VV  ČBF–PBS  pověřil  odpovědného  zástupce  pana  Tremla  za 
zpracování výsledků projektu „tutoring“ v pravidelných zprávách.

• Podpora  družstev  Šmoulinka  je  podmíněna  čitelností  zapojení  pražských  družstev  včetně 
původního smyslu zapojení dětí mimo kategorie vyhlašované v soutěžích  STK ČBF-PBS.
VV  ČBF-PBS  rozhodl  o  zařazení  projektu  (finálový  turnaj)  do  Grantových  programů  pro 
pořádání turnajů ve smyslu podmínek MHMP.



V Praze dne 18.6.2013 Zapsal: Ing.  Martin Kučera

         Předseda ČBF-PBS


