
Zápis ze schůze výboru ČBF OZČ Plzeň       č. 2 /2016 

 

 Konaná dne : 16. 2. 2016 

 

 Přítomnost:  Červenka,, Kohút,  Janiurek, Marian, Pipta  

 

 Omluveni:  

 

 Hosté: Fryček DR,  Buňka -sekretář ČBF OZČ, Karásek - APBR 

 

 

 Obl.výbor ČBF OZČ projednal:  

 

1/ Kontrola úkolů :  splněno 

  

2/ Zprávu o hospodaření za rok 2015 – přednesl p. Kohút . Celková zpráva a finanční rozbor 

včetně návrhu na rozpočet v roce 2016 bude součástí zprávy na VH. Předseda DR pan Fryček 

požádal o následnou kontrolu hospodaření po dohodě s ekonomkou ČUS p, Sýkorovou. 

Výbor ČBF OZČ vzal zprávu na vědomí. 

 

3/ Předseda STK informoval o průběhu soutěží v sezoně 2015/16 

 

4/ Podání grantu na KÚ Plzeňského kraje – pan Pipta informoval o podání žádosti o grant na  

rozvoj mládežnického basketbalu. Informoval o obsahu žádosti – návrh na společnou schůzku 

s náměstkem KÚ pro sport  panem Stručkem –dojedná p. Karásek V této souvislosti předseda  

ČBF OZČ požádá předsedu ČBF p. Janstu o doporučující dopis pro KÚ Plzeňského kraje. 

 

5/ Různé :  - byl schválen návrh na výběr trenérů družstva hochů a dívek pro  přípravu na 

LODM v roce 2017, která se uskuteční v Brně. Osvědčil se dlouhodobý program přípravy 

z loňského roku a tak výbor  rozhodl o stejném modelu přípravy. Dochází ke střídání na 

postech hlavních trenérů. 

 

Schváleni byli tito trenéři :    dívky  - hlavní trenér Michal Pipta 

                                               hoši    - hlavní trenér  Standa Marian 

 

úkol:  vybrat do konce měsíce března asistenty  a připravit plán přípravy spolu s navrženými 

          hráči / hračkami/ , kteří po dohodě s mateřskými kluby či oddíly budou pozváni do  

          přípravy 

 

- dne 22.2.2016 se v Plzni uskuteční zasedání nově zvoleného výboru SBT v Praze ,  

proběhne v prostorách haly Lokomotivy od 18. 00 a zúčastní se jí kromě výboru SBT 

také zástupci  Jihočeské  a Karlovarské oblasti 

 

Příští schůze výboru se uskuteční 15.3.2016 

 

 

Zapsal : Červenka                                                                               Ověřil: Buňka 

 

 


