
 

 

 

 

 

 

KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – CHLAPCI 
 

ZÁPIS ze schůze č. 49 
 

Datum: čtvrtek, 30.1.2020, 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 v úvodu přivítal všechny členy komise a poděkoval jim za jejich účast. Zároveň 
představil rámcový program setkání: 

o Aktuální stav v záležitosti odvolání hlavního trenéra RD U14-16 Jana Slowiaka. 
o Aktuální vývoj a stav v záležitosti kontumací zápasů klubu BK Kondoři Liberec. 
o Diskuze o obsazení pozice hlavního trenéra RD U14-16. 
o Různé 

2. Aktuální stav záležitosti odvolání hlavního trenéra RD U14-16 
• Po posledním setkání KVB-CH se JW sešel s Janem Slowiakem, aby mu osobně 

komunikoval návrh komise na jeho odvolání, včetně důvodů, které k tomuto návrhu vedly. 
• JW komisi informoval o rozhodnutí Výboru ČBF odvolat trenéra Jana Slowiaka z pozice 

hlavního trenéra reprezentačního konceptu U14-16 
• MJ a JW komisi obeznámily s tím, že v návaznosti na rozhodnutí Výboru ČBF proběhla 

schůzka s Janem Slowiakem za přítomnosti generálního sekretáře ČBF Michala 
Konečného, kde došlo k formálnímu ukončení a rozloučení se s bývalým hlavním trenérem 
RD U14-16. 

• Obě zmíněné schůzky proběhly v korektní atmosféře a s respektem všech zúčastněných. 

3. Aktuální vývoj a stav v záležitosti kontumací zápasů klubu BK Kondoři Liberec 
• JW členy komise informoval o tom, že: 

o Dne 23. ledna 2020 Dozorčí rada potvrdila rozhodnutí STK o kontumaci zápasů a 
následné vyloučení ze soutěže v kategorii U14. 

o ČBF – oblast Střední Čechy kontumovala 4 utkání v kategorii U15, ale rozhodla se 
tým ponechat v soutěži a dohrát ji. 

• Komise v následujících minutách diskutovala o tom, jaký vliv mají tato rozhodnutí na další 
fungování Kondorů Liberec jako Sportovního Centra Mládeže. Na jedné straně stál názor, 
že chybějícím týmem v kategorii U14 formálně nesplňují podmínky činnosti SCM, na což 
z druhé strany bylo reagováno tím, že v minulosti byly uděleny výjimky klubům, které toto 
v některých momentech nesplňovaly. 

• Dalším bodem diskuze byl dopad na hráče a soutěže samotné v případě, že by klub nebyl 
schopný z ekonomických důvodů dohrát sezónu. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

• Výsledkem této debaty byl návrh na nepokračování klubu BK Kondoři Liberec jako 
Sportovního Centra Mládeže s platností od 1.1.2020, který JW předloží Výboru ČBF na 
jeho nejbližším setkání. Pro tento návrh hlasovali čtyři z pěti přítomných členů KVB-CH, 
jeden se hlasování zdržel. 

• Součástí tohoto návrhu bude i forma podpory, aby klub mohl sezónu 2019/20 dokončit 
napříč soutěžemi, jichž se momentálně účastní. Pro tento návrh hlasovali 3 z přítomných 5 
členů, jeden se hlasování zdržel a jeden byl proti. 

• Návrh se bude týkat i spolupracujících klubu BK Kondoři Liberec, jejichž podpora do konce 
sezóny 2019/2020 bude nezměněná. 

 
4. Diskuze o obsazení pozice hlavního trenéra RD U14-16 

• Členové komise dále diskutovali o možném nástupci Jana Slowiaka. Debata se nesla 
v duchu toho, jak by role hlavního trenéra RD U14-16 měla být definována a vnímána – zda 
stávající formát trenéra na plný úvazek je správný a vhodný. Zazněl názor, zda kategorie 
U14 má spadat do popisu tohoto konceptu a do gesce KVB-CH nebo zda by neměla být 
přesunuta směrem ‚dolů‘ do KBDM. Tomuto názoru bylo oponováno tím, že návaznost U14 
potažmo U15 je absolutně klíčová z hlediska pozdějšího přestupu hráčů do kategorie 
kadetů a vstupu do první oficiální reprezentační kategorie U16. V obecné definici pozice 
našli členové komise shodu. 

• Další součástí diskuze byly rozhovory o tom, zda tuto pozici musí zastávat pouze jeden 
člověk (profesionální trenér na plný úvazek ČBF) nebo zda může být rozdělena mezi více 
lidí. I tady se KVB-CH shodla na tom, že ideálním řešením je jeden člověk zastřešující celý 
koncept, nicméně že v tuto chvíli (během rozehrané sezóny) bude velice těžké ho najít tak, 
aby splňoval požadované parametry. 

• Ačkoliv během debaty zazněla některá konkrétní jména, předseda KVB-CH odchází 
s úkolem oslovit určité lidi a připravit různé varianty řešení. 

5. Různé 
• V kategorii ‚Různé‘ zazněl návrh na revitalizaci tzv. ‚Respect Meetingů‘ mezi rozhodčími a 

kapitány týmů před zápasem, které na různých místech probíhají v různých formách, 
ačkoliv mají jasně daná pravidla. Byl dohodnut postup, jakým se bude na dodržování těchto 
pravidel apelovat. 

• Na závěr byla ještě otevřená diskuze na téma koncepce soutěže, a především přestupů 
v kategorii U15. Bylo zmíněno, že tato problematika je již součástí probíhající debaty o 
soutěžích a že již byla nadnesena na lednovém setkání Metodické komise. 

 
Zpracoval: Jiří Welsch, předseda KVB-CH 

 


