
 

 

  KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI 
 

ZÁPIS ze schůze č. 38, ze dne 8. března 2018, Praha 
 
 

 

 

Přítomni: 

Michal Ježdík, Jan Slowiak, Roman Bednář, Petr Jachan, Dušan Bohunický, Tomáš Kaprálek 

Omluven: Ronen Ginzburg 

 
 
 

 

• Proběhla velmi otevřená, inspirativní, věcná a konstruktivní diskuze ke všem bodům, včetně různého. 

Stručný obsah a závěry jsou formulovány níže v zápisu.  

 

Rámcový program 

1) SAM Brno – bodování – zpětná vazba od RB 

2) RD – vize a mise ČBF – Pyramida konceptu RD a kroky s tím spojené 

3) RD - informační apel – soupisky + plány + nominace vs komise 

4) info z MŠMT ohledně programů na talentovanou mládež a s tím spojené bodování STM 

5) Info - kurz kondičních trenérů (vize 2018) 

6) Info – ICC a další vzdělávání (2018) 

7) různé 

Ad1) Vyřešeno s trenérem Janíkem, včetně zadání do XPS. Poděkování RB. 

Ad 2) představení koncepce, včetně popisu silných a slabších stránek. Snaha o propojení všech repre výběrů 

v pyramidě formou 4 linek - skills + nutrice + specifická kondice + mentálno. Vše shora dolů s udržením 

autonomie trenéra u všech repre výběrů při respektování společných zásad a hodnot.  

Poznámky a diskuze: 

- Monitorování „mentálních poruch hráčů“ ve věku 15 – 17 let (riziko klub vs repre ve smyslu sdílení 

informací – PJ, RB) 

- Práce s týmem na mentální determinantě (koncentrace na hráče nebo na trenéra? – MJ: ve světě se 

přiklánějí k mentorování trenérů, ve Střední a Východní Evropě více na hráče – riziko: za zády trenéra) 

- Doporučení na odborníka v oblasti mentální přípravy: Ken Way (Harvard Un., Leicester, Everon a 

další sportovci a týmy – spolupracuje s Trenéři ČOV, turecká psycholožka spolupracující s FIBA na 

FECC, mentální kouč Pardubic) 

Ad 3) poslat poptání všem HC a vedoucím týmu o program, složení RT a návrh jmen na soupisku 24 jmen pro 

FIBA – zařízeno – MJ (následná komunikace směrem do hnutí přes kanály ČBF)  

Poznámky a diskuze: 

- Finální soupiska na ME (12) v kompetenci HC 

- Soupiska 24 jmen – projít KVBMCH 

- Kritické případy - V ČBF na základě doporučení řešení od komise a vedoucího SMÚ 



 

 

- Zařazování hráčů pro nominace na jednotlivé akce v kritických měsících II. A IV. Komise doporučuje 

konzultovat nominace s klubovým trenérem, tedy v korelaci s programem v klubech. 

- Kritika nízké účasti některých repre trenérů mládeže na EL utkáních - MJ probere s trenéry  

 

Ad 4) odevzdané projekty ČBF byly označeny jako jedny z nejlépe zpracovaných. Čekáme na transformaci 

financí. Proběhlo vyhodnocení STM po 2 letech a jeho prezentace na V ČBF. Výbor hodnocení přijal.  

Poznámky a diskuze: 

- Výpočet hodnoty 1 bodu na hodnotící škále – připraví JS 

- Díky blížícímu se konci 4letého období projektu doporučuje komise připravit odpověď na otázku, jak 

bude STM fungovat v následujícím období? Stabilita a dlouhodobost projektových záměrů je 

považována za základní pilíře konceptu.  

- RB1: VSCM jsou Top produktem, kterému ne vždy chtějí SCM „pouštět“ hráče, ačkoli do systému 

dobrovolně vstoupila – co snaha dostat v STM SCM pod VSCM a následně by byla SCM odpovědná 

za spolupráci s SCM ve svém regionu, čímž by se zvýšila prestiž SCM a paprskovitý dopad 

v nejbližším okolí – MJ. RB1.1: nejedná pouze o neochotu SCM "pouštět" hráče dále do VSCM (často 

v brzkých kategoriích U16, U17 - logicky k zachování funkčnosti a konkurence schopnosti týmů 

kadetů a juniorů SCM). Druhou stranou mince je totiž (ne)ochota VSCM oslovit a zařadit do programu 

hráče SCM po ukončení kategorie juniorů. Tak aby tito mohli v intenzivním tréninku, a kvalitních 

podmínkách pokračovat dále. Motivace a počet hráčů pro zařazení v tomto věku je samozřejmě 

diskutovatelná sama o sobě 

- RB2: VSCM spíše pracují s hráči do 20 let, ve věkové škále 21-23 je už nižší úroveň i menší počet 

hráčů -  jsme schopni najít efektivní řešení pro tuto věkovou kategorii (21 - 23) -- zadání a záměr 

MŠMT je, aby VSCM pracovala s hráči do 23 let – MJ 

- PJ: zájem o BB kopíruje jeho postavení ve společnosti, což se odráží mimo jiné na rozhodování hráčů 

v kritickém období, zda mají dále pokračovat v nejisté kariéře sportovce / hráče basketbalu, nebo se 

dát na cestu rozvoje v civilním zaměstnání a sport si ponechat maximálně jako „formu for fun“  

 

Ad 5) Informace o prvním ročníku Kurzu pro kondiční trenéry sportovních her se zaměřením na basketbal. 

Vedoucím kurzu bude po loňském úspěšném pilotním projektu italský expert Francesco Cuzzolin (dříve mimo 

jiné Toronto Raptors, repre Itálie, zakladatel kurzů v Kanadě, Itálii a Rusku, profesor na 3 Univerzitách. Kurz 

má díky akreditaci hodnotu licence B. Program, termíny a lektoři budou komunikování prostřednictvím MK a 

TK.  

 

Ad 6)  

- ICC se bude konat 28. – 29. června v Pardubicích během 3. okna repre mužů. Klinika bude rozdělena 

do 3 panelů. I. Pro basketbal – potvrzený lektor Sito Alonso (FC Barcelona, Bilbao, repre mládeže 

Španělska) + čekáme na vjádření Igora Kokoskova (trenér mistrů Evropy Slovinska a Utah Jazz) a 

Marka Yrjovuori (LA Lakers, LA Kings, Finsko – repre, aj.), II. Přechod mezi youth a PRO basketem 

– potvrzení lektoři Giordano Consolini a Andrea Menozzi, III. Minibasketball – potvrzená účast top 

evropského odborníka Maurizia Cremonini 

- Dokončujeme obsah, formu a lektorské zajištění kurzu pro trenéry mládeže ve spolupráci s Německou 

BB federací a Japonskou BB asociací, který se bude konat 15. – 22. července, během ME u20 

v Německu – Chemnitz. Pro ČR máme 5-6 míst. 

- Skills week se uskuteční v termínu 20. – 25. května, pod vedením skills coache DJ Sackmanna. 

Plánujme 3 segmenty: I. pro Minibasketbal, II. pro centra, III. pro elitní hráče reprezentace  

- Ve všech krajských měst se uskuteční e spolupráci ČBF – FAČR – ČSLH, seminář Trenéři společně 

– více informací u TK 

- Seminář Prof. Koláře na téma Gnostické funkce – 24. dubna v CPM v Praze – více u TK 

- Seminář Prof. Koláře na téma Posturální funkce – 28. května v CPM v Praze – více u TK 

 

Ad 7)   

- RB: VSCM v I. Lize – BA NBK – 2 přestupy hráčů před koncem sezóny 

- MJ: AST a Coaches clinic – informace 

 

Zpracoval: Vedoucí SMÚ Michal Ježdík, Korekce: všichni členové komise 


