
Zápis z členské schůze AŽLK dne 3. 2. 2012 

Strakonice 

Řídící schůze: Ing. Zdeněk Ringsmuth 

 

Členská schůze schvaluje: 

- návrh na vytvoření ženské složky v SBT 

- realizovat setkání ligových trenérů 

Ukládá klubům: 

- dorovnat finanční závazky vůči ČBF 

- doplnit informace na soupiskách hráček pro ČBF 

- odeslat Hráčské deklarace do 30. 9. 2011 

- zajistit fungování internetových přenosů včas před začátkem zápasů 

- dodat loga klubů a firem pro internetové přenosy 

 

 

Členská schůze bere na vědomí: 

- představení asistenta generálního sekretáře Michala Konečného 

- informaci guvernéra AŽLK o finanční situaci 

- návštěvnost videopřenosů na TV COM 5 milionů, u ŽBL 780 tisíc 

- brandování hal a nové logo ženského basketbalu jako prostředek nové prezentace 

- projekt basketbal 3x3 pod záštitou FIBA 

- technické zajištění a vybavení hal - avizovat případné úpravy, možnost podpory 

-  dodání míčů Molten 

- zhotovení bulletinu a spolupráci s Basketmagazínem 

- haly nováčků ŽBL - DSK Basketbal v Radotíně, VŠE na vysoké škole ekonomické Malešice-

Žižkov 

- TV přenosy v ČT - minimální počet do konce roku 

- Evropské poháry – 2 týmy v Eurolize, 4 týmy v CEWL 

- Předolympijská kvalifikace 25. 6. - 6. 7., ČBF má zájem o uspořádání kvalifikace 

- Pohár České pošty Final Six – kandidát na pořadatelství Strakonice 

- informace o plnění Excelsioru 

- zprávu zástupce TV COM Michala Kruka – snahou firmy je dostat přenosy do mobilů, 

aplikovat nové technologie –„ orlí oko“, využití klubových tv, při vysílání mladších kategorií 

vyžadovat souhlas rodičů 

- informaci asistenta GS Michala Konečného o dotacích 

 

Diskuse: 



- zástupce Frisco Brno Milan Veverka podal návrh na zjištění situace v U20 a návrh na odvolání 

trenérky Krämer 

- Miroslav Volejník jako člen SBT vysvětlil situaci z pohledu tohoto kompetentního orgánu 

vedení mládežnických reprezentací 

- Ladislav Jirsa se zaručil projednat problematiku se zástupci výboru ČBF i následně se 

samotnou trenérkou 


