
Zápis z jednání komise mládeže  

09. 11. 2021 

Místo: on-line   

Účastníci jednání:    
- Hana Valentová, Martin Merker, Martin Protiva, Martin Linert, Libor Svoboda, Jaroslav Glogar  
- hosté: Endal, Sviták 
 
Průběh jednání:  
============================================================================= 
1.  Vyhodnocení návštěv SPS, OTM - Sviták 

Sviták představil výsledky návštěv tréninků jednotlivých SPS, OTM. V letošním roce proběhlo celkem 
10 návštěv. Část oddílů vedou trénink jako kroužky. Byla vedena dlouhá debata nad obdrženými 
výstupy. 
 
Úkol: 
Žádný. 
 
Sviták opustil jednání. 
============================================================================= 
2.  Návrh na zařazení oddílů do SPS, OTM – Martin Protiva 

Komise obdržela celkem 35 žádostí. Do konce listopadu 2021 je třeba vybrat. Některé kluby zaslaly 
pozdě své žádosti. Komise navrhuje, aby došlo ke krácení dotace v těchto případech. 
Endal informoval, že při tvorbě rozpočtu se může počítat min. s částkou, která odpovídá loňské výši. 
 
Úkol: 
Vyhodnotit podané žádosti. 
============================================================================= 
3.  Dotace za umístění na žebříčku – Valentová, Linert 

Endal informoval o alokované částce na letošní rok. Bezodkladně vyhodnotit tak, aby se vyfakturovalo 
do konce roku 2021. 
Debata o skutečnosti, komu má být vyplacena podpora při přestupu a dle jakého žebříčku posuzovat (z 
důvodu COVIDu). Linert navrhuje rozdělit polovinu částky k žebříčku konečnému za sezónu 2020-2021 
a druhou polovinu za žebříček aktuální. 
 
Úkol: 
Komise schválila návrh Linerta. 
Linert připraví do konce měsíce listopadu 2021. 
============================================================================= 
4.  Divoké karty BTM 

Komise schválila divokou kartu pro Kodetovou. 
Komise schválila pro hráče Hořčicu právo účasti v divizi A v případě jeho sestupu v budoucnu do divize 
B. 
 
Úkol: 
Valentová informovat o výše uvedených skutečnostech hráče. 
============================================================================= 
5.  Podpora pořadatelů BTM 

Valentová a Glogar připraví pro schválení KM a do následujícího jednání VV – musí být vyfakturováno 
do konce roku 2021. 
 
Úkol: 
Valentová, Glogar – připravit podklady bezodkladně. 
============================================================================= 
6.  Systém fungování registru, příprava žebříčku 



Valentová informovala o provedených změnách v registru. 
Linert informoval o skutečnostech při přípravě žebříčku po BTM – byly malé chyby, na které veřejnost 
informovala. Valentová informuje o nutnosti mít žebříčky do týdne po ukončení BTM. 
 
Komise informuje veřejnost o své prosbě ke kontrole vydaných žebříčků do konce týdne, ve 
kterém byly vydány. 
 
Úkol: 
Bylo dohodnuto, že žebříčky aktuální budou zveřejněny v aktuálních informacích asociace ke kontrole 
veřejnosti. 
Valentová prověří možnost vložení do registru přehled turnajů i odkaz na propozice, výsledky. 
============================================================================= 
7.  Termínová listina, MČR  

Termínová listina ještě není schválena – bude cca do konce příštího týdne. 
Poté může být zahájeno výběrové řízení na pořadatele. 
 
Úkol: 
Svoboda zahájí výběrové řízení na pořadatele MČR po schválení termínové listiny. 
============================================================================= 
8.  Buzau – Eurotalents Development Camp v Rumunsku, úpravy rozpočtu HBO 

Nominováni Škalda, Poláková. Linert informoval o finanční stránce akce. Trenérské zabezpečení se 
řeší. 
Linert připravil návrh na úpravu rozpočtu HBO. 
 
Úkol: 
Schválit úpravy rozpočtu na dalším jednání komise. 
============================================================================= 
 
 

 
 
 

Zapsal: Jaroslav Glogar 


