
ZÁPIS
členské schůze JmR, konané dne 12.9.2021

Místo schůze: herna AKK Brno, Botanická 1, Brno

Začátek: cca 14.10

Přítomní zástupci klubů: 
- KPK Vyškov – JAROSLAV MAŇÁK
- KK DD Dolní Dunajovice – VÍT ZÁBOJ
- SKK Veselí n. Mor. – KAREL VŠETULA
- Sokol Hodonín – JAROMÍR KALÁBEK
- BC Nové Město na Moravě – MARTIN PETR
- AKK Brno – VLADIMÍR JAROŠ
- Sokol Znojmo – DAVID KLÍMA
- BK Rosice – JOSEF PREIS
- BOPO Třebíč – PETR UHER
- TJ Sokol Pohořelice – JIŘÍ HLADKÝ
- Vedra Slatina – VLADIMÍR JAKOBY
- Orel Rajhrad – RADEK STARÝ
- BC Ponětovice – VLADIMÍR BURIAN
- BC Žarošice – RADEK VAŠINA

Omluvení:
- Sokol Otnice

Výbor JMR:
- TOMÁŠ RÖSNER, IVAN MEŠKO, MIROSLAV VALA

Hosté:
LUBOMÍR MÁCA – BOPO Třebíč, MARIO VALERIAN – BC Nové Město na Moravě
(rozepsáno z prezenční listiny)

Navržený program schůze:
1. Zahájení – schválení programu
2. Soutěžní sezona 2020/21 – zhodnocení
3. Soutěžní řád pro sezonu 2021/22
4. Soutěže jednotlivců (přebory) TD + 3B pro sezonu 2021/22 – výběr pořadatelů
5. Hospodaření JmR
6. Diskuze
7. Závěr



Předseda JmR TOMÁŠ RÖSNER krátce po zahájení oznámil, že dává k dispozici funkci předsedy 
JmR a vyzval plénum k navržení kandidátů pro volbu nového předsedy. Přítomní navrhli dvě osoby:

• RADEK STARÝ (Orel Rajhrad)
• TOMÁŠ RÖSNER (Sokol Znojmo)

Předseda JmR navrhl pozměnit program schůze a zařadit volbu předsedy před bod 2) programu. Na 
návrh VLADIMÍRA BURIANA byla volba předsedy přesunuta jako nový bod 7) mezi Diskuzi a 
Závěr programu.

Zpráva STK – MIROSLAV VALA zhodnotil nedokončenou sezonu. Vzhledem ke skutečnosti, že 
rozhodnutím vyšších orgánů nebyly rozehrané soutěže družstev řádně dohrány, jen krátce zmínil 
projekt regionálních soutěží „region 21“ a Velká cena JmR 3B MS.

VLADIMÍR BURIAN podal námitky vůči organizaci Velké ceny JmR 3B MS, poukázal na porušení 
předpisů ČMBS – mj. úborová nekázeň účastníků. MIROSLAV VALA podal vysvětlení, že úlevou 
v pravidlech dresscodu se vyšlo vstříc komfortu hráčů, především kvůli předpokládaným vysokým 
teplotám, které se daly během letních turnajů očekávat.

Soutěžní řád – přítomnými zástupci klubů bylo předloženo vícero návrhů na opravu, doplnění či 
vylepšení SŘ pro sezonu 2021/22. Speciální poděkování směřuje k VLADIMÍRU BURIANOVI, 
jehož návrhy byly velice konstruktivní. Velká většina návrhů byla prodiskutována a do SŘ obratem 
zanesena.

Přebory – schůze se usnesla na rozdělení přeborů ve VH a kádru, nově se budou pořádat dvě akce, 
první bude vyhrazena hráčům ligových týmů a JM 1. třídy TD, druhá pak hráčům JM 2. a JM 3. 
třídy TD.

Pořadatelé jednotlivých turnajů:

– VH  liga + 1. třída: Sokol Hodonín 2 + 3. třída: Sokol Hodonín
– kádr  liga + 1. třída: AKK Brno 2 + 3. třída: Orel Rajhrad
– 1B SKK Veselí nad Moravou
– 3B BC Ponětovice – přebor bude dvoudenní (sobota + neděle)

Přesné termíny oznámí STK v dostatečném předstihu, VLADIMÍR BURIAN požádal o konkrétní 
přidělení termínu, aby nedošlo ke kolizi s tradičním turnajem Ponětovický trojband. Schváleno.

Finance – Z kreditu JmR byly v aktuální sezoně čerpány jen náhrady za vedení regionu + náklady 
na dvojí školení rozhodčích. Aktuální stav kreditu činí cca 60.000 Kč (zapisovatel nemá po ruce 
zcela přesné částky, nicméně věří, že hrubá částka bude postačovat – přesná výše kreditu je veřejně 
přístupná na svazovém webu).

Diskuze 
Návrh aby všechna utkání do výsledkového servisu zapsal STK, byl zamítnut, nicméně výbor byl 
pověřen provést před zahájením soutěží pečlivou kontrolu, zda jsou všechna utkání zadána správně.



RADEK STARÝ poukázal na nedostatečnou součinnost při přípravě podzimního školení 
rozhodčích R2 ze strany předsedy JmR TOMÁŠE RÖSNERA.

Volba předsedy JmR – proběhla veřejně zdvižením ruky. Právo hlasovat mělo 14 přítomných 
zástupců klubů, pro zvolení bylo třeba nadpoloviční většiny, tj. 8 hlasů. Výsledek volby je 
následující:

• kandidát číslo 1 RADEK STARÝ: 3 hlasy
• kandidát číslo 2 TOMÁŠ RÖSNER 11 hlasů

Kandidát TOMÁŠ RÖSNER byl zvolen předsedou JmR na další pětileté volební období.

Výbor JmR bude pracovat v následujícím složení:
TOMÁŠ RÖSNER – předseda
IVAN MEŠKO – hospodář
MIROSLAV VALA – STK

Schůze byla ukončena krátce před 16.00.

Zapsal: Tomáš Rösner


