
KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE – DÍVKY           
Zápis 2/2018 

 
Datum: pondělí 20. 3. 2018 
Místo: ČBF 
Přítomni: Milena Moulisová, Richard Fousek, Tomáš Kaprálek, Daniel Kurucz, Petr Treml, 
Miroslav Volejník 
Omluveni: Petr Kapitulčin 
Hosté: Josef Mayer  
___________________________________________________________________________ 

 

1.    KVBMD 

KVBMD byl představen předseda ČABR a člen Výkonného výboru ČBF Josef Mayer, který 

byl seznámen s funkčností Systému talentované mládeže v dívčí složce a podílel se na 

diskusi týkající se případných změn od 1. 1. 2019. 

 

2.    Sportovně talentovaná mládež (STM) 

2.1  KVBMD obdržela dne 12. 2. 2018 žádost SCM BA Sparta na změnu hlavního 

trenéra SCM (výpověď D. Zacha). 

Navrhovanou trenérkou je M. Krämer, která neplní podmínky SCM B (bod 2.1.5). 

KVBMD tedy nesouhlasí s návrhem BA Sparta. Další komunikaci a jednání s vedením BA 

Sparta zajistí M. Moulisová. 

2.2  KVBMD se zabývala připomínkami a návrhy na fungování Systému talentované 

mládeže od 1. 1. 2019, které budou nadále konzultovány na zasedáních KVBMD.  

KVBMD se zatím shodla na ponechání stávajícího systému fungování STM a s ním 

související výběrová řízení (podzim 2018) na SpS A, B a SCM A, B.  

2.3   Sportovní centra mládeže (SCM) 

2.3.1 KVBMD diskutovala návrh na vytvoření smluv s hlavními trenéry center a ČBF. O 

těchto změnách rozhoduje vedení ČBF. KVBMD se touto problematikou bude nadále 

zabývat, je potřeba zajistit více detailních informací souvisejících s reálným procesem 

zavedení „přímých“ smluv. 

2.3.2 Podmínky ČBF pro činnost SCM 

KVBMD se zabývala konkrétními body Podmínek pro činnost sportovních center. 

Jejich úpravy budou zveřejněny před vypsáním výběrového řízení 2018. Zajistí M. 

Moulisová 

2.3.3 Bodování SCM 

Osnovou pro výpočet Bodování SCM za sezónu 2017/18 (finance pro 2019) se bude 

KVBMD zabývat nadále na příštím zasedání a osnova bude zveřejněna opět před 

vypsáním výběrového řízení. 

2.3.4 Výběrové řízení na SCM 

KVBMD se shodla, že součástí výběrového řízení o SCM budou i pohovory 

s navrhovanými hlavními trenéry před nezávislou komisí vedenou ústřední trenérkou. 

2.3.5 Vytížení hráček SCM – bod 1.1.4 zápis KVBMD 10/2017, bod 2.3.2 zápis 

KVBMD 01/2018 



KVBMD přijala připomínky svých členů na přetěžování hráček v utkáních a následnou 
nedostatečnost tréninkového procesu u hráček, které jsou zařazeny ve více soutěžích 
a účastní se častých předehrávek ŽBL v pátečních termínech.  
Míra zatížení bude sledována na základě evidence docházky v XPS a bude nadále 
projednávána s trenéry, příp. rodiči hráček. 

• Tento bod nadále trvá a bude kladen důraz na komunikaci s konkrétními 
trenéry hráček. Zároveň je  nutná podpora Lékařské komise a její vyjádření. U 
hráček – reprezentantek navrhujeme zavedení testů, které by měly být 
součástí zhodnocení výkonnosti, diagnostiky zdravotního stavu hráčky a 
zároveň prevencí před vážnými stavy. Zajistí P. Treml, M. Moulisová. 

• Kontrola počtu utkání konkrétních hráček by se zjednodušila propojením 
programu XPS a Leris. Zároveň se KVBMD shodla na podpoře zavedení 
elektronických zápisů o utkání. Konzultaci s příslušnými složkami a vedením 
ČBF zajistí D. Kurucz, M. Moulisová 

 
2.3.6 Návrh pro Valnou hromadu (bod 2.3.2. zápis KVBMD 01/2018) 
KVBMD odevzdala Legislativní komisi návrh pro jednání Valné hromady (23. 4. 2018) 

• zapojení konkrétní hráčky U17 pouze ve 2 věkových kategoriích (U17 + U19, 
případně U19 + ženy dle podmínek SŘ o postaršení).  

 

2.4  Sportovní střediska (SpS)  

2.4.1 KVBMD se bude zabývat Podmínkami pro činnost, osnovou bodování a nadále 
bude konzultovat možné úpravy v rámci Systému talentované mládeže – tendence 
zvýšit podporu u klubů (trenérů) U15 a mladší. 
 

3.    Reprezentace 

3.1 RD U15 absolvovala dvě soustředění v Jičíně – celkem 32 hráček. Bude následovat 

snížení počtu hráček na 24 pro soustředění v květnu 2018. 

3.2 RD U18 poprvé absolvovala přípravu v průběhu sezóny v Kralupech n. V. spolu 

s týmem U18 Německa v době reprezentačního okna pro kvalifikace žen. V rámci 

utkání ČR proti Německu bylo dne 14. 1. 2018 odehráno utkání RD U18 ve SH 

Královka. O den dříve se oba týmy střetly v prvním utkání ve SH v Kralupech n/V. Celá 

příprava je hodnocena jako velmi kvalitní a přínosná pro následnou přípravu, která 

bude pokračovat v květnu 2018. Tento model přípravy bude podporován i na podzim 

2018 v době dalších kvalifikačních oken RD žen. 

3.3 RD U16 se připravovala v Nymburce a v Jičíně na tradiční velikonoční turnaj ve 

Francii (Poinconnet). 

 

4.    Ostatní 

3.1 KVBMD navrhuje delegáty pro MČR U17 a U19. Z důvodu účasti ústřední trenérky na 

výběrovém NBA junior kempu ve Slovinsku byli jmenováni následující delegáti: 

MČR U17 – Petr Treml (výkonný trenér KVBMD) 

MČR U19 – Viktor Pruša (hlavní trenér RD U18) 



3.2   Satoranský kemp – v jednání je účast 1 vybrané hráčky kategorie U17 na kempu 

v létě 2018. Hráčka bude vybrána na základě návrhu realizačního týmu RD U17 a 

schválení ústřední trenérky. 

3.3   KVBMD byla blíže seznámena s navrhovanou změnou licenčního systému trenérů – 

T. Kaprálek. 

3.4   MČR U19 2018 (bod 4.2 zápis 01/2018) 

KVBMD byl předložen návrh klubu USK Praha na změnu termínu konání MČR U19 
z důvodu kolize termínu s konáním Final 4 Euroligy žen. 

• USK Praha se F4 Euroligy neúčastní, tudíž není nutné jakékoliv další jednání o 
posunu termínu. 
 
 

  

Termín další schůze: bude upřesněn 

 
Zpracovala: Milena Moulisová  


