
  KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI

ZÁPIS ze schůze č. 35, ze dne 12. září 2017, Praha

Přítomni:
Jakub Kudláček, Jan Slowiak, Roman Bednář, Petr Jachan, Dušan Bohunický, Tomáš Kaprálek
Omluven: Ronen Ginzburg

• Proběhla  otevřená  diskuze  a  ohlédnutí  za  reprezentačním létem.  Společný  názor  je,  že  by  se  měly
zprofesionalizovat/rozšířit  realizační  týmy (kondiční  trenér,  video,...)  a  mělo se pracovat na přesném
rozdělení rolí pro maximální efektivitu práce a přiblížení se vyspělým basketbalovým zemím v Evropě.
Dále byl zdůrazněn ne zrovna pozitivní body language některých asistentů.

o Je potřeba klást důraz a tlak na kluby na to, aby hráči v klubech nehráli mimo své budoucí
pozice a tím pádem neztráceli konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni a v pozdějším
věku.

o Komise  počká na reakci  výboru ČBF ohledně „výletu“ RT U18 do Helsinek a bude na
situaci následně reagovat. 

o Celá platforma řízení reprezentačních družstev komisí v tuto chvíli nefunguje ideálně. Bylo
by  vhodné  přenastavit  fungování  RT,  jejich  cíle,  styl  hry,  nominaci  hráčů  atd.,  a  vše
důsledněji kontrolovat. 

o Probíhá  příprava  koncepce  Projektu  ČR U14  -  U16  pod vedením Jana  Slowiaka  a  s ní
spojená definice cílů, pilířů a podzimních akcí. 

• Předseda  KVBCH  opět  otevřel  téma  optimalizace  dotací  do  SpS.  Většinový  názor  komise  je  pro
zachování  stávajícího  modelu  do  konce  období  STM.  Po  diskuzi  se  zvolil  návrh,  že  v případě
plánovaného navýšení (navýšení bylo plánováno před „situací  MŠMT“) by se postupně dorovnávala
částka jen do regionů, kde kluby nerozdělují plnou dotaci. Diskuze bude pokračovat, až bude jasněji
ohledně rozpočtu na r. 2018.

• Předseda KVBCH seznámil ostatní členy se stížností Sokola Pražského ohledně jejich nespokojenosti s
formou  oslovování  jejich  hráče  klubem USK Praha.  Vzhledem k tomu,  že  posun hráčů  je  vitálním
článkem systému STM, předseda apeloval na dodržování etického kodexu kvůli zachování pozitivního
prostředí napříč basketbalovým spektrem. 

o Komise se shodla na správném postupu, tj. v momentě kdy mám o určitého hráče zájem,
oznámím tuto skutečnost  danému klubu ještě  před tím,  než nabídnu hráči  svoje  služby.
Etický kodex bude opět zdůrazněn na příští schůzi STM.

o Pokud se prokáže oslovování hráčů na reprezentačních srazech reprezentačními trenéry a
realizačním týmem,  budou  se  hledat  opatření,  která  tomuto  chování  zamezí,  protože  je
neakceptovatelné. Během všech reprezentačních akcích se musí všichni členové chovat jen
jako zástupci federace. 

• Komise probírala zařazení letní Univerziády v Taipei do bodování SCM za sezónu 2016/17. Shodla se,
že by tam mělo patřit, zároveň by však měl být počet bodů ponížen oproti minulosti vzhledem k  tomu, že
objektivně v tuto chvíli příprava a další potřeby/nároky nedosahují úrovně U20. Proběhla debata i na
téma  3x3 a  zatím panuje  jednoznačný názor,  že  by se  pro  teď bodovat  nemělo.  Je  potřeba  situaci
monitorovat a sledovat, jakým směrem se bude tato disciplína ubírat. 

• Předseda seznámil komisi s návrhem Snakes Ostrava a BK Opava na VSCM. KVCBH tuto aktivitu a
ambici  oceňuje  a  bude  situaci  sledovat  tak,  aby měla  dostatek  podkladů při  rozhodování  o  novém
systému v r. 2019.

• Předseda zdůraznil důležitost monitorování všech hráčů, kteří přestoupili v systému STM, jednak zdali
naplňují  2-leté  minimum,  které  je  nezbytné  pro  vyplacení  bonusu  od  ČBF,  a  také  abychom  měli
dokonalý přehled o rozvoji (herním/sociálním) daných hráčů. Pro efektivní monitorování situace slouží
mimo jiné program XPS. 

Zpracoval: Jakub Kudláček, předseda KVBCH


