
  KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI

ZÁPIS ze schůze č. 7,  ze dne 17. června 2014, Praha

Přítomni:

Jan Slowiak, Tomáš Kaprálek, Jakub Koudelka, Peter Bálint, Jan Ulrych, Petr Jachan

Omluveni:
Ronen Ginzburg

Pozvaní hosté – hlavní trenéři SCM:
Michal Franěk (Nymburk), Oldřich Zdobinský (Pardubice), Stanislav Marian (Plzeň), 
Miroslav Janovský (Písek), Michal Černík (Ostrava), Roman Bednář (Sokol Pražský), Julian 
Beťko (GBA Sparta)

1) Individuální schůzky s pozvanými trenéry jednotlivých SCM

Individuální konzultace s trenéry jednotlivých SCM nad fungováním současného systému
STM z jejich pohledu jako podklad pro zpracování nového modelu STM.
Zhodnocení silných a slabých stránek jednotlivých (trenéry zastoupených) SCM.

Zvolený formát individuálních schůzek splnil svůj účel analyzovat jednotlivé regiony. 

Zásadní shodné body ze všech SCM:

1. Neexistuje vázanost jednotlivých stupňů systému 
kluby  U14-U15 (SpS) - kluby U17+U19 (SCM) – muži.

V současné době jsou jediným kritériem výsledky, které se preferují před výchovou.

Nedostatečná motivace jednotlivých klubů v systému STM vychovávat a předávat hráče
pro vyšší stupeň STM.

2. Potřeba modifikace Přestupního řádu a celkově definování působení hráčů v systému 
STM.

3. Větší zodpovědnost, ale i kompetence hlavního trenéra SCM, především zodpovědnost 
za region nad rámec pouze svého klubu.



4. Úprava působení zahraničních hráčů v SCM – shoda na omezení maximálního počtu 2 
zahraničních hráčů v 1 utkání.

Další podněty:

1. Nezbytnost zajištění tréninkového procesu pro hráče 18-23 let, kteří se nedostanou do 
NBL

2. Specifika jednotlivých regionů – Praha, rozdílná situace jednotlivých regionů – stabilní 
jižní Čechy a Morava, nestabilní severní Čechy

3. Možnost plné profesionalizace hlavních trenérů – shoda na rozdílném postavení 
v menších a velkých SCM

Závěr: 

Všechny výstupy budou využity do zpracování nového modelu STM. 
Největší potřeba změny vycházející i z této schůzky je přizpůsobit především stupeň SpS cíli
výchovy hráčů. Většina trenérů se nezávisle na sobě shodovala ve stejném bodě – 
motivace klubů, resp. posílení spolupráce v daném regionu, vázanost mezi články STM. 
Z diskuze vyplynula i potřeba pro celkové posílení statutu SCM, pro zvýšení jeho 
produktivity.

Všichni trenéři zdůrazňovali podporu členské základny, protože všechny úrovně řeší 
nedostatek hráčů. 

Jako negativum se jeví určitá neloajalita či nepokora k systému STM vyjádřená v některých 
myšlenkách jednotlivých zástupců SCM, kdy přijímání dotací od ČBF se bere jako 
samozřejmost a v některých případech se zaměňuje se sponzorskými penězi.  Opomíjí se, 
že tyto peníze jsou jasně určeny na výchovu talentované mládeže, nikoliv jako odměna za 
výsledky či k realizaci individuálních zájmů.

Zpracoval: 
Jan Slowiak, předseda KVBM-CH




