Zápis ze schůze výboru ČAMB, která se konala 5.4.2022
Přítomni: Mgr. David Matuška, Pavlína Chocholoušová, Mgr. Blanka Žánová, Mgr. Petra
Michálková, Marek Stuchlý
Projednáváno:
1) Návrh na obsazení do komisí (pracovních skupin) ČBF
- Do KBDM navrhl Výbor ČAMBu P. Michálkovou. Marka Stuchlého ml., Pavlínu
Chocholoušovou (návrh nového složení KBDM: Jiří Novotný, Milena Moulisová, 1 ČABT a
3 zástupci ČAMBu (zástupci KVBD, KVBCH, MK v roli poradní))

-

Do metodické komise navrhl Výbor M. Stuchlého
Do STK navrhl Výbor M. Modra (U10-U13), P. Kapitulčina (NF/F, herní systémy)

2) P. Michálková informovala Výbor o projektu Trenéři do škol
- Obsahem je hlavně multisport
- Určeno pro 1.-3.třídy
- Snaha o větší zapojení trenérů a rozšíření povědomí o projektu
- Zapojení trenérů do školení – kooperace s KBDM – návrhy na obsah školení
- Je třeba zvýšit povědomí o možnostech projektu
- Výbor konstatoval nedostatečnou podporu finančního ohodnocení trenérů mini,
vysoký věkový průměr a hrozící absenci personálního zabezpečení v oddílech
nejmenších
- V ČAMB vnímá projekt jako vhodný pro rozšíření. Spolupráce s dalšími sporty
přivede mnohem více dětí ke sportování (zdravý životní styl) a bude mít pozitivní
vliv na nábor hráček/hráču nejen pro basketbal.
3) NF
- Výbor probral nedostatečné finanční zabezpečení pořadatelů NF a F i vzrůstající
náklady pro účastníky, což by mohla být do budoucna příčina odmítání účasti (i
pořadatelství)
- Výbor navrhuje pro další roky zvýšit příspěvek pořadatelům tak, aby pokryl veškeré
náklady na uskutečnění turnajů a zároveň zvážit, zda by pro následující ročníky bylo
možné přispět na účast i soutěžícím klubům
- Výbor rozhodl o vypsání výběrového řízení na pořadatelství již v září, aby měli
pořadatelé možnost žádat o podporu i municipality, které sestavují rozpočet na
následující rok
- Výbor navrhuje, aby delegace rozhodčích zůstaly v gesci oblastí, kde se NF a F
konají. Zároveň navrhuje, aby se turnajů účastnil i komisař, který by měl
komunikovat s rozhodčími a zajišťovat jednotné posuzování s akcentem na
pravidla mini. Náklady na komisaře by měla hradit vysílající oblast.
- Výbor po diskuzi rozhodl, že pro další ročníky navrhne pořadatelům možnost si
nechat vyrobit festivalová trička, kde budou mít možnost využít reklamu
přispívajících subjektů. Trička musí splňovat grafický manuál ČBF. Pořadatel tuto
nabídku nemusí využit.

-

Koordinaci NF/F pro rok 2022 bude mít za V ČAMB P. Chocholoušová

4) Materiální podpora
- Výbor prodiskutoval možnosti podpory klubů a rozhodl se oslovit svaz, aby uvolnil
starší zásoby reklamních předmětů, které již dnes nesplňují vizuál a mohly by
sloužit jako dárky na NF (nebo na turnaje Šmoulinky) nebo motivační předměty pro
kluby, které by o ně zažádaly
- Výbor bude pro následující období požadovat spolusignifikaci výroby nových
předmětů pro minikategorie
- Jako první projekt by Výbor navrhl doplnění materiálního vybavení pro kluby. Mělo
by jít o základní pomůcky – kloboučky, kužely, žebřík, rozlišovací dresy. Součást
programu „Materiální podpora klubů“, o tuto podporu by klub mohl žádat každé
3-4 roky.
- D. Matuška informoval o snaze získat informace o fondech EU a možnosti
financovat smart pomůcky nebo malé stroje na střelbu pro mini
5) Nový počet oblastí
- Výbor navrhuje, aby pro následující sezónu byly podávány přihlášky na soutěže
mini do jednoho místa a týmy byly následně rozděleny nadregionálně podle
nejlepší dostupnosti. Oblasti by pak řídily soutěže tak, jak je vyzkoušené z NRL.
Oblasti by nemusely mít pak starost o dlouhou dojezdnost na zápasy. Kvalifikace
by si následně pořádala každá oblast individuálně.
- Je třeba zajistit alespoň částečný úvazek pro pracovníka ČAMBu, který by zajišťoval
administrativní úkoly a organizaci turnajů Šmoulinka a NR U11 – 13
Organizace NF při nových počtech oblastí (7) – Návrhy Výboru ČAMB (od roku 2023)
U11 – velký otevřený turnaj pro dívky, chlapce i mix (rok 2023 – Ostrava)
U12 - první 4 z minulého roku U11 postupují automaticky, dále vítězové kvalifikací
+pořadatel. Celkem 12 týmů
U13 - stejný princip jako U12
Festivaly – vždy v každé kategorii 1 festival po 12 týmech
Pro NF a F navrhuje Výbor důslednější kontrolu totožnosti hráčů a hráček.
6) Volba předsedy ČAMB a další pověření
- Předsedou ČAMB byl jednohlasně zvolen D. Matuška. Jednotliví členové byli
pověřeni zastupovat Výbor v následujících oblastech:
- Komunikace – Matuška, Novotný
- Projekty – Výbor – schvalování, Novotný realizace
- Výroba, dodavatelé, projekty – Novotný po schválení Výborem
- Rozpočet a vyúčtování – Žánová
7) Závěry a doporučení:
- Je třeba zajistit pracovníka/y na částečný úvazek, který by zajišťoval potřeby ČAMB
(projekty, přihlášky, STK…)

-

-

Pro ITM navrhuje Výbor zařadit blok sdílení zkušeností, jak nakládat a čelit
nevhodnému chování diváků a rodičů
Místo jiných reklamních předmětů navrhuje Výbor výrobu rollupů s tématikou
kodexu chování (pilotně pro NF/F 2022, tzn. 3-4 kusy)
Výbor navrhuje začít jednání se systémem Leris o neveřejných statistikách
v soutěžích mini (statistiky budou k dispozici pouze zadavateli, nebudou veřejné)
K jednání s vedením ČBF – přístup k mailu, komunikace, návrh na portál, kde by se
kluby mohly přihlásit k odběru informací
o Přístupové údaje k mailu mini@cz.basketball budou mít všichni členové
V ČAMB a pověřený pracovník ČBF, bude sloužit ke komunikaci
s členy/kluby s minitýmy
Jednání na ČBF – nastavení podmínek partnerství k ČAMB

Schůze pokračovala na ČBF.
Přítomni členové Výboru ČAMB, M. Konečný, Z. Bříza, J. Novotný
- D. Matuška informoval o volbě předsedy a dalších pověřeních
- Z. Bříza informoval přítomné, že podle FIBA minikategorie neexistují a M. Konečný
doplnil, jaké zvyklosti jsou v Evropě.
- Za ČAMB byl vznesen požadavek na postup podle stanov, kdy ČAMB hospodaří
s rozpočtem, který je mu schválen Výborem a pověřuje výkonné pracovníky
realizací schválených akcí a projektů. Z. Bříza i M. Konečný tento požadavek
podporují. Z. Bříza i M. Konečný konstatovali, že nejprve je ze strany ČAMB nutné
dát stávající situaci v ČAMB do souladu s realitou a tím je předložení nového statutu
ČAMB ke schválení Výboru ČBF. Schválením nabývá nový výbor ČAMB na legitimitě.
- J. Novotný odmítl rozhodovací pravomoc ČAMB a jakoukoli změnu v nastaveném
trendu
- Výbor ČAMB se tedy obrátí přímo na Výbor ČBF se žádostí o dodržování Stanov a
přidělení finančních prostředků do správy Výboru, který je volen VH, nikoli
zaměstnancem sekretariátu. Výbor zároveň konstatoval, že nemá v úmyslu bourat
dlouhodobě úspěšné akce, ale chce mít možnost měnit například finanční
proporcionalitu mezi navrženými projekty.
- M. Konečný informoval zástupce ČAMB o administrativním postupu v rámci
struktur České Basketbalové Federace
- M. Konečný informoval představitele ČAMB, že je ze strany ČAMB nutné podat
směrem k Výboru ČBF žádost na rozpočet ČAMB. Výbor následně požadavky
zakomponuje do celkového rozpočtu federace a následně schválí objem financí pro
každou složku - tedy i ČAMB.

