
 

Zápis ze schůze výboru ČAMB, která se konala 15.2.2023 od 9:00 (Strahov, Praha) 

 

Přítomni (V ČAMB): Pavlína Chocholoušová, Petra Michálková, David Matuška 

Omluveni: Blanka Žánová, Marek Stuchlý 

Hosté: Petr Čeněk, Jiří Novotný, Marek Stuchlý ml. 

 
I. Valná hromada – Pardubice, 20.3.2023 16:00 - příprava 

1) hospodaření (Jiří Novotný), financování VH (Jiří Novotný) 
a. bezhotovostně 
b. zpráva o hospodaření od Karolíny Slanařové (ČAMB - kempy, turnaje, akce pro školy) 

2) organizace VH – poznatky z historie (Petr Čeněk) 
a. zatraktivnit program (seminář - kredity) 
b. případně nedělat každý rok, ale V ČBF potvrdil, že musí 
c. legislativně připravit - jednací řád (Ivo Lukš by měl zpracovat) 

3) seznam členů - aktualizovat 
4) ČABT - mini (Petr Čeněk) 

a. pověření od V ČBF k obnově ČABTu 
i. začátek - konec roku 2022 (zpravodaj trenérů) 

ii. čeká se na rozpočet 
iii. setkání trenérů 23.2.2023 
iv. VH ČABT – 2.pol května (po VH ČBF) - Franta Rón (představitel) 
v. práce s oblastními trenéry (30tis + 9tis na trenéra) 

b. V ČAMB podporuje vznik „sekce“ trenérů mini v rámci ČABT a nabízí intenzivní 
spolupráci 

c. Nabídka spolupráce s Československým SPORTem – článek (life style, p.Tomek) 
d. sponzor pro mini MČR - diskuze s předsedou/marketingem ČBF (Mazánek/Peterka) 
e. sezóna 2023/2024 – 100 let čs. basketbalu (společné projekty s SK basketem pro mini 

- promyslet) 
 

II. MČR 

1) propozice pro pořadatele (manuál), nasazení pořadatele, finance na pořadatelství (50tis) – 
Jiří Novotný pošle loňský k úpravám 

2) koeficienty (chybí informace v zápisu KBDM) 
3) trika – Kateřina Ulrichová (prodiskutovat požadavek na barvy, možnost lokálních partnerů 

apod.) 
4) delegáti MČR – pracovní verze 

a. U13 kluci (Marek Stuchlý) - Brandýs nad Labem 
b. U13 holky (Tomáš Macela) - Hradec Králové 
c. U12 kluci (Petra Michálková) - Děčín 
d. U12 holky (Petr Čeněk) - Slovanka Praha 
e. U11 holky (David Matuška) - Ostrava 
f. U11 kluci (???) - Ostrava 
g. U11 mix (???) – Litomyšl 

5) delegáti Festival mini 



 

a. U13 kluci (???) - BK Litomyšl 
b. U13 holky (???) - BK Sojky Pelhřimov 
c. U12 kluci (???) - BK Snakes Ostrava 
d. U12 holky (???) - BK Vlci Žďár nad Sázavou 
e. U11 kluci (???) - BK NH + SBŠ Ostrava 
f. U11 holky (???) - BK NH + SBŠ Ostrava 

6) formát na sezónu 2023/2024, další KBDM 
 

III. pravidla - úvod 

1) výhradní kompetence ČAMB 
2) není vhodné přidávat pravidla 
3) diskuze – malý basket nebo jiný sport 
4) revize pravidel (vhazování, trestné hody, přestávky…) 

a. brainstorming V ČAMB nad pravidly – 20.3.2023 – Pardubice 12:00 
b. anketa/diskuze – názor basketbalové veřejnosti 

 

IV. ostatní 

1) přeshraniční projekty 

a. Erasmus+, Interreg, Visegrad, Euroregiony „Labe-Elbe“, Norské fondy apod. 

b. doporučení V ČAMB na vytvoření pracovníka na úrovni federace, který by řešil 

dotace v rámci mezinárodní spolupráce 

2) sponzoring/financování 

a. možnosti partnerství – David Matuška/Blanka Žánová 
b. Chládek a Tintěra – Pavlína Chocholoušová 

 

Zapsal: David Matuška 


