
  KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI 
 

ZÁPIS ze schůze č. 29, ze dne 14. listopadu 2016, Praha 
 

 
 

Přítomni: 
Jan Slowiak, Tomáš Kaprálek, Roman Bednář, Petr Jachan, Peter Bálint 
Omluven: Ronen Ginzburg 
Host: Michal Ježdík 
 
 

 

 Ředitel sportovně- metodického úseku Michal Ježdík ozřejmil komisi situaci s obsazením 

reprezentačních trenérů.  Situací se zaobírá výbor ČBF, který rozhodne do konce roku 2016. Do 

té doby pověřil vedením ČR U16 pracovníka ČBF Jana Slowiaka. Na VT a MT (Turnaj 

olympijských nadějí) v prosinci bude fungovat jím navržený RT. 

 Michal Ježdík dále informoval o mezinárodním trenérském semináři GBA, na kterém se díky 

ČBF může zúčastnit určitý počet trenérů STM. Federace bude disponovat jednodenními i 3 

denními vstupy. Distribuci volných vstupů pro chlapeckou složku provede ÚTM na základě 

přihlášek zájemců. 

 Michal Ježdík informoval, že ČBF se chystá v novém roce zorganizovat Shooting skills camp 

pod vedením amerického specialisty Davida Nerse 

 KVBCH se zabývala návrhem možných bodů vzájemné spolupráce SCM a spolupracujícího 

SpS. Celkový návrh předloží Jan Slowiak komisi na další schůzi. 

 KVBCH diskutovala optimální systém navyšování rozpočtu do kategorie SpS a kritéria jeho 

rozdělování zastřešujícími SCM pro období nejbližších roků. Celkový návrh předloží Jan 

Slowiak komisi na další schůzi. 

 Roman Bednář přednesl návrh rozvoje mentální stránky hráčů a týmové kultury – 

„Sociomaping“, se kterým má zkušenosti na Sokole Pražském. Na příští schůzi si komise 

vyslechne prezentaci. 

 Situace s programem XPS - Jan Slowiak informoval, že v řadě klubů nejsou doposud 

v programu XPS kompletní informace podle požadavků KVBCH. Kluby často k této pomůcce 

pro metodiku, organizaci, evidenci a kontrolu činnosti nenašly doposud ideální vztah a vyplňují 

pouze to nejnutnější a často nepřesně. KVBCH se v diskuzi rozhodla pro pozitivní motivaci a 

udělení 1bodu do bodování SCM za každý měsíc, kdy je tento program správně klubem veden. 

 

 

Zpracoval:  Jan Slowiak, předseda KVBCH 


