
ZÁPIS 01-2015 
z jednání výboru basketbalového oddílu TJ Lokomotiva Trutnov konaného 

dne 27. 01. 2015 od 18:00 hod. 
Přítomní:  
- předseda oddílu:  Ing. arch. Vladimír Smilnický  
- členové výboru:  Mgr. Petr Kapitulčin, Ing. Ladislav Malý,  

Ing. Petr Skokan, Ing. Hynek Stiehl, Jan Braun 
  
Hosté:  
- organizační pracovník: Mgr. Zuzana Marksová  
 
Program jednání výboru: 
1. Zahájení  
2. Kontrola úkolů 
3. Stav hospodaření basketbalového oddílu 
4. Přihlášky do kvalifikace MČR a Festivaly minižactva 
5. Informace o systému STM (Kapitulčin) 
6. Informace ze schůze výboru TJ (Braun, Smilnický, Stiehl) 
7. Členská základna v roce 2014 
8. Příjem účetních dokladů do účetnictví TJ za rok 2014 
9. Různé 
 
 
Jednání výboru  
 
1. Zahájení   
Předseda basketbalového oddílu zahájil v 18:00 jednání čtvrté schůze výboru. 
 
2. Kontrola úkolů  
Úkol z minulé schůze výboru pro Petra Kapitulčina zajištění přejmenování 
jednotlivých účtů nadále trvá. Petr Kapitulčin předal žádost s přejmenováním účtů 
účetnímu p. Truhláři.  
 
3. Stav hospodaření basketbalového oddílu 
Předseda informoval výbor o finanční situaci na jednotlivých podúčtech (mládež, 
muži a střediska SCM a SpS) a hospodaření oddílu. 
 
4. Přihlášky do kvalifikace MČR a Festivaly minižactva 
Výbor jednomyslně schválil přihlášky do kvalifikací na MČR a Festivaly minižactva u 
týmů:  

- kategorie U11 dívky (P. Stejskal)  
- kategorie U13 dívky (L. Potočková, M. Vondráčková). 

Ostatní družstva přihlášky nepodaly.           
 



5. Informace o systému STM (Kapitulčin) 
Petr Kapitulčin informoval výbor o nově vzniklém systému čtyřletého cyklu pro 
střediska talentované mládeže dívek (více info na webu www.cbf.cz).     
 
6. Informace ze schůze výboru TJ (Braun, Smilnický, Stiehl) 
Předseda předal výboru základní informace ze schůze výboru TJ týkající se řešení 
BK servisu ve vztahu k TJ Lokomotiva.     
 
7. Členská základna v roce 2014  
Předseda informoval výbor o počtu členů členské základny basketbalového oddílu, 
která činní 269 členů. Výbor se jednomyslně shodl, že je potřeba v letošním roce 
2015 více zapracovat na náboru a následném vedení družstva přípravky dívek a 
chlapců. Z loňského náboru (září 2014) zůstalo v týmu přípravky pouze 14 dětí.    
 
8. Příjem účetních dokladů do účetnictví TJ za rok 2014   
Předseda informoval výbor o příjmu účetních dokladů do účetnictví TJ za rok 2014.  
Účetní doklady z roku 2014 budou přijímány nejpozději do 27. 2. 2015, na později 
dodané doklady nebude brán zřetel, nebudou přijímány a propláceny. 
 
9. Různé 
9.1 Výbor byl prostřednictvím předsedy seznámen s koncepcí Petra Zapadla o 
rozdělení jednotlivých mládežnických týmů mužské složky pro sezónu 2015/16. 
Výbor s koncepcí vyslovil souhlas s tím, že k trenérskému obsazení celků se vrátí po 
skončení soutěží. 
 
9.2 Jan Braun dostal za úkol zajistit poptávku po prezentačních předmětech pro 
basketbalový klub.  
 
9.3 Výbor byl seznámen s problémem týkající se ozvučení na hale Komenského, 
které musí být kvůli poruše vyměněno.  
 
9.4 Předseda informoval výbor o funkci Jana Brauna ve sportovní komisi města 
Trutnov.   
 
9.5 Petr Kapitulčin informoval výbor o možnosti čerpat granty z ČBF na 
minibasketbal. Zuzana Marksová bude informovat o této možnosti trenéry 
příslušných týmů.   
 
10. Závěr 
Jednání výboru bylo předsedou ukončeno v 19:45.  
 
Zapsal: Zuzana Marksová 

Ing. arch. Vladimír Smilnický 
            předseda oddílu (klubu) 


