
 

KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – CHLAPCI 

ZÁPIS ze schůze č. 46 

 

Datum: čtvrtek, 13.6.2019 

Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17) 

Přítomni: Jiří Welsch, Dušan Bohunický, Petr Jachan, Roman Bednář, Tomáš 
Kaprálek, Jan Slowiak, Michal Ježdík (host) 

Omluven: Ronen Ginzburg 

 

 
1. ÚVOD 
• JW představil stručný program schůze: 

o Rekapitulace finálních shod týkajících se Programu TALENT 
o Diskuze o „Podmínkách činnosti“ pro kluby na jednotlivých úrovních 

TALENTU 
 

2. Finální rekapitulace nového návrhu Programu TALENT 
• JW ve stručnosti zopakoval nejdůležitější rozhodnutí, které vzešly z předchozích 

setkání a diskuzí KVB-CH. Mezi ně patří: 
o Snížení počtu SCM z 15 na 13 
o Omezení počtu spolupracujících SpS připadajících na jedno SCM (kvalita 

před kvantitou) 
o Vznik nového vstupního/výstupního mechanismu do Programu TALENT, tzv. 

SCM „Wild Card“ 
o Sjednocení všech ZSCM na jednu úroveň (eliminace dosavadního rozdělení 

na ZSCM se zvýšenou a sníženou dotací) 
o Rozdělení VSCM na 2 kategorie a z ní plynoucí návrhy na změnu podmínek 

VSCM týmů hrajících 1. ligu 
o Zrušení systému bodování SCM 
o Požadavek na pozici basketbalového kondičního trenéra u všech klubů SCM 
o Časová fixace programu na další 4 roky s možností přerušení po 2 letech 

• Protože se jednalo jen o zopakování již rozhodnutých věcí, žádná další diskuze 
k těmto tématům neprobíhala. JW pouze poukázal na doporučení Metodické komise 
(sešla se o 2 dny dříve dne 11.6.2019) a které prezentoval RB, a to ohledně zvýšení 
požadavků na činnost Spolupracujících SpS. Toto doporučení je respektováno a 



 

bráno plně na vědomí, nicméně o těchto věcech již byla v rámci KVB-CH vedená 
diskuze a rozhodnutí byla udělána. 
Postupné zvyšování nároků na fungování Spolupracujících SpS však bude 
bezpochyby jedním z témat blízké budoucnosti a měl by být jedním z kontrolních 
faktorů působení všech SCM v oblasti regionální kultivace basketbalového 
prostřední. 
 

3. Úpravy Podmínek činnosti 

• Pro další část setkání KVB-CH připravil JW návrhy Podmínek činnosti pro všechny 
jednotlivé popsané subjekty – Spolupracující SpS, SpS pod SCM, ZSCM a VSCM. 
Navrhované podmínky fungování se nijak zásadně neliší od těch minulých, jsou do 
nich pouze zapracované navrhované změny celého programu TALENT. 

• Nejintenzivnější diskuze proběhla nad 3 tématy, a to: 
o Zachování nebo zvýšení požadavků na soutěže U17 a U19 u ZSCM 
o Zachování nebo změna licenčních požadavků na trenéry 
o Působení a role trenéra VSCM 

U všech těchto bodů nakonec došla komise ke shodě a budou tak adekvátně 
zapracovány do návrhů Podmínek činností na následující sezónu 2019/20. 

 

Zpracoval: Jiří Welsch, předseda KVB-CH 

 


