
  KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI 
 

ZÁPIS ze schůze č. 31, ze dne 20. února 2017, Praha 
 

 
 

Přítomni: 

Jan Slowiak, Roman Bednář, Petr Jachan, Peter Bálint 

Hosté: Michal Ježdík, Jakub Kudláček, Dušan Bohunický, Ladislav Sokolovský 

Omluven: Ronen Ginzburg. Tomáš Kaprálek 
 
 

 

 Předseda KVBCH Jan Slowiak představil jednotlivé hosty. Na schůzi byli všichni hlavní trenéři VSCM.  

Důvodem jejich pozvání je zapojení jejich názorů do diskuze o snahu další kultivace STM. KVBCH se 

v této sezoně chce zabývat i basketbalovým obsahem tréninku dětí a mládeže, hlavně v oblastech, kde 

máme zjevné nedostatky (skills, basketbalová kondiční příprava a mentální příprava). 

 KVBCH se zabývala aktuální situací systému STM: 

o Vedoucí sportovně-metodického úseku Michal Ježdík vyzval trenéry VSCM k upevnění a 

definování své vize, s jakými cíli a hodnotami kluby vedou. Čím jsou jejich kluby výjimečné 

ve své nabídce směrem hráčům, rodičům, veřejnosti i mezi sebou. 

o Asistent Michala Ježdíka Jakub Kudláček prezentoval stav využívání programu XPS kluby 

SCM. Hodnocení prokázalo neuspokojivý stav. Podmínky ČBF plní kluby velmi nedůsledně 

a omezeně. Nad tématem proběhla obsáhlá diskuze, jejímž vyústěním byl závěr, že je 

potřeba další individuální komunikace s jednotlivými SCM s vysvětlením požadavků a 

přínosu a s poukázáním na nedostatky v jejich využívání programu s výzvou k nápravě. 

Vzhledem k tomu, že sportovní úsek ČBF chce prostřednictvím programu s kluby 

komunikovat, je potřeba dosáhnout zodpovědného přístupu ode všech klubů STM. Evidence 

činnosti bude přínosná pro obě strany. 

o KVBCH se vrátila k rozvoji spolupracujících klubů SpS. Klíčem dalšího postupu bude 

schválení rozpočtu na tuto oblast. 

o Pan Michal Ježdík navrhnul rozvoj potřebné zahraniční konfrontace 3 směry:  

a/ pravidelná (ideálně roční cyklus) organizace 4 mezinárodních turnajů ve spolupráci ČBF a 

VSCM (nebo jiný lokální partnerský klub či město) za účasti národních týmů i klubů (formát 

Crystal Cupu) pro kategorie U15, U16, U17, U18. Zájem projevil Dušan Bohunický za BK 

Pardubice a Peter Bálint za Orli Prostějov. Takové turnaje musí býti případně dobře 

zasazeny do termínové listiny 

b/ SMÚ připraví systém finančních pobídek pro účast družstev na mezinárodních akcích 

v zahraničí 

c/ SMÚ se bude snažit přinášet a distribuovat směrem k českým klubům konkrétní nabídky 

ke startům na turnajích v zahraničí 

KVBCH se tím bude zabývat na své další schůzi. 

o Jakub Kudláček představil dotazník M.O.P (Maximize Our Potential), který při návštěvách 

klubů SCM vyplňují s Janem Slowiakem. Výstupy představí hlavním trenérům SCM a 

zobecněné poznatky odprezentují KVBCH. 

 Počet cizinců v kategoriích mládeže 

Jakub Kudláček vyhodnotil dotazy na jednotlivé federace, jestli mají omezení na počet zahraničních 

hráčů do 18 let v mládežnických soutěžích. Výsledkem je, že převážná část federací je bez omezení. 

Členové KVBCH a hosté se shodli na neomezování počtu hráčů v klubech mimo STM.  Nejednotný 

názor panoval pouze na tom, jestli tým využívající více jak 2 cizince má být Mistrem ČR. 

 V diskuzi zazněl námět marketingového oddělení ČBF na dopředu známého pořadatele F4 U17 a 

U19 (na konci roku). Zároveň padly připomínky k nevyhovujícímu současnému formátu F4. 

KVBCH se těmito tématy příště bude zabývat. 

 Datum příští schůze KVBCH bylo stanoveno na 20.3.2017. 

 

 

Zpracoval:  Jan Slowiak, předseda KVBCH 


