
 

KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – CHLAPCI 

ZÁPIS ze schůze č. 48 

 

Datum: čtvrtek, 9.1.2020, 9:00 

Místo: Praha (OC Černý Most, kavárna DELIA) 

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

Omluveni: Jan Slowiak, Ronen Ginzburg 

 

 
1. ÚVOD 
• JW přivítal všechny přítomné členy komise a poděkoval za jejich účast na setkání, 

které bylo svoláno ve velmi krátkém čase. Jediným bodem programu byla situace 
spojená se SCM BK Kondoři Liberec, o jejímž vývoji v čase od posledního setkání 
KVB-CH JW stručně informoval: 

o Klubu BK Kondoři Liberec byla doručena výzva k objasnění účetních 
nesrovnalostí. Oficiální reakce a stanovisko klubu měly být předány do rukou 
Generálního Sekretáře ČBF do pátku 10. ledna 2020. 

o Klub BK Kondoři Liberec se odvolal proti rozhodnutí STK o vyřazení ze 
soutěže U14. STK své rozhodnutí potvrdilo a celá věc byla předána Dozorčí 
radě. 

o JW se telefonicky spojil s představiteli ČBF – oblast Střední Čechy, aby se 
informoval o stavu ve věci kontumací v soutěži U15. Žádné oficiální 
rozhodnutí z jejich strany zatím nepadlo, JW byl ústy předsedy Františka 
Chmely informován o směřování probíhající debaty. 

 
2. Vyjádření členů KVB-CH 
• JW se zeptal na názor všech členů KVB-CH, který si od posledního setkání ve světle 

vývoje událostí utvořili: 
• PJ zmínil 3 roviny – sportovní, etickou a ekonomickou. Dvě první se odrážejí v tématu 

neoprávněných startů, které ačkoliv se možná dějí i jinde na jiných úrovních, nemění 
nic na faktu, že musí být potrestány. Ekonomickou rovinu vnímá jako důležitější a 
podstatnější a je potřeba, aby ji příslušný kontrolní orgán ČBF řádně vyšetřil. 

• RB zdůraznil morální hledisko, kdy neoprávněnými starty BK Kondoři Liberec vysílají 
signál ’nehrajeme fér‘. Zároveň prezentoval stanoviska VV ČABT – ten podá podnět k 



 

disciplinárnímu řízení s příslušnými trenéry, kteří přímo u neoprávněných startů byli. 
Dále pak také diskutoval možnosti pro mladé hráče BK Kondoři Liberec (např. 
možnosti hostování či přestupu do jiného klubu do konce sezóny) tak, aby mohli 
aktivně dohrát sezónu. RB zdůraznil, že tyto věci by neměly být akceptovatelné 
nikde, natož na úrovni Sportovního Centra Mládeže. Nakonec zmínil ústřední roli 
předsedy a hlavního statutára klubu Jana Slowiaka v celé kauze. 

• DB hodnotil převážně sportovně-morální rovinu celé věci a připojil se k názoru, že 
neoprávněné starty by neměly být akceptované nikde, a už vůbec ne na úrovni SCM. 
Připomněl fakt, že pokud klub BK Kondoři Liberec nebude mít družstva U14 a U15, 
nesplňuje podmínky činnosti SpS a SCM. Ekonomickou rovinu věci nijak 
nekomentoval. 

• TK souhlasil s velkou většinou vyslovených názorů, včetně té, že hraní „načerno“ se 
dělo, děje a dít bude, nicméně je potřeba rozlišovat na jaké úrovni se odehrává. 
Ekonomickou stránku věci vnímá jako velký faul směrem k ČBF, obzvláště od klubu, 
který je vedený člověkem reprezentujícím ČBF. 

• MJ zopakoval všechny úrovně, na kterých se celá záležitost řeší – STK ČBF, STK 
ČBF – oblast Střední Čechy, Disciplinární komise. Dále zdůraznil linii ČBF směrem 
k MŠMT. Pozastavil se u dvojího posuzování neoprávněných startů (přijatelné a ne), 
které okomentoval tím, že je smutné, že jsme toto přijali. Ze své pozice Sportovního 
ředitele ČBF zdůraznil velkou ránu, kterou cítí z pohledu energie a času 
investovaných do konceptu RD U14-16 (vzdělávání, definice a pojmenování celého 
konceptu atd.). 

3. Usnesení KVB-CH a doporučení Výboru ČBF: 

JW zopakoval 3 klíčové věci, které zazněly na předchozím setkání komise: 

• KVB-CH musí zaujmout jasné stanovisko ke dvěma základním rovinám celé kauzy, a 
to: 

o K osobě Jana Slowiaka jako hlavního trenéra RD U14-16 
o K dalšímu fungování klubu BK Kondoři Liberec jako Sportovního Centra 

Mládeže 
• Komentář TK o tom, že celá aféra vrhá negativní světlo na ČBF, na který JW 

odpověděl tím, že negativní nebo pozitivní světlo bude na ČBF vrhat to, jakým 
způsobem se k dané věci postaví. 

• Připomínku PJ, že KVB-CH je sportovní komise, která by měla celou věc primárně 
hodnotit ze sportovně-etického hlediska. 

Na základě těchto principů JW předložil k hlasování návrh na odvolání Jana Slowiaka 
z pozice hlavního trenéra RD U14-16. Z dostupných informací z hlediska sportovně-etické 
roviny byl tento návrh jednomyslně přijat a bude předán Výboru ČBF ke schválení. 



 

4. Finální diskuze 

Debata se následně stočila k tématu BK Kondoři Liberec a jeho statusu SCM. 
Členové komise potvrdili vzájemnou shodu, že z hlediska sportovně-etického nelze 
v žádném případě u Sportovního Centra Mládeže akceptovat opakované úmyslné 
neoprávněné starty hráče/hráčů. Otázka plnění podmínek činnosti SCM je stále otevřená, 
protože rozhodnutí STK o vyřazení týmu U14 ze soutěže bylo po odvolání libereckého klubu 
– a opětovném potvrzení ze strany STK – předáno Dozorčí radě. Ta bude mít v této 
záležitosti finální slovo. 

Členové komise předběžně diskutovali možné varianty s tím, že návrh dalších kroků 
předá vedoucí KVB-CH Výboru ČBF až po konečném rozhodnutí Dozorčí rady, aby nemohly 
být ovlivněny jakékoliv komunikační kanály nebo rozhodovací procesy. 

 

Zpracoval: Jiří Welsch, předseda KVB-CH 


