
SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE   
Zápis č.05/2014 

 

 

Datum: pondělí 12. ledna 2015 

Místo:  Praha (ČBF) 

Přítomni:  Křiváček, Čeněk, Novotný, Kaprálek, Janovský, Moulisová, Slowiak, Matuš-
ka, Vajda, Vyroubalová, Potoček, Horák, Hůlka  

Omluveni:  Hála 

Hosté:  Konečný, Zídek, Kapitulčin 

 

1. Regionální struktura – představení, doplnění struktury v regionech 

− doplnění struktury v regionech ČBF 

− záměr: šíření aktivit a projektů KBDM do jednotlivých regionů ČBF 

− důležitost zpětné vazby: podněty a připomínky klubů předávat na KBDM 

− představení region.zástupců, poradce KBDM  

 

ČBF Západní Čechy  Stanislav Křiváček (předseda KBDM, BK Klatovy) 

ČBF Severní Čechy  Jan Slowiak   (ÚTM-CH,  Kondoři Liberec) 

ČBF Jižní Čechy  Miroslav Janovský (člen KBDM, Sršni Sokol Písek) 

ČBF Střední Čechy  Petr Čeněk  (člen KBDM, BK Brandýs nad Labem) 

ČBF Praha   Milan Horák   (člen KBDM, Sokol Pražský) 

ČBF Východní Čechy  Josef Potoček  (manažer mládeže BK Pardubice) 

ČBF Střední Morava  Karel Hůlka  (člen ČAMB, SK UP-BCM Olomouc) 

ČBF Severní Morava  Petr Hála  (člen ČAMB, BK Snakes Ostrava) 

ČBF Jižní Morava  Eva Vyroubalová (členka Výboru ČBF-JM, SAM BŠM Brno) 

 

Poradce KBDM  David Matuška (předseda ČBF SeČ, Slovan Litoměřice) 

 

2. Koordinátoři, ambasadoři a podpůrný tým 

2.1. Koordinátor žákovského basketbalu – Jiří Novotný 

− náplň: koordinace mládež.projektů, SpS, školní basketbal, Komise mládeže 



2.2. Ambasadoři minibasketbalu – Milan Horák, Kamil Vajda  

− náplň: metodika pro rozvoj basketbalu (U6-U13), ukázkové hodiny v klubech 

2.3. Podpůrný tým (vedení ČBF, tým z předních bývalých i současných hráčů a hráček) 

− náplň: boj o pozici v daných městech; návštěvy u hejtmanů, na radnicích, 

či školách; návštěvy mládežnických MČR, NF, F; pomoc s nábory 

2.4. Koordinátoři minibasketbalu – výhledově až 4 pro oblasti (ZČ+JČ, Pha+StČ, SeČ+VČ,    

       Morava)    

 

3. představení rámcové náplně KBDM reg.zástupcům 

− regionální výběry U14  (8 výběrů chlapců a dívek, podpora region.struktury) 

− přípravky a kategorie U10 (pomoc při získávání nových adeptů, nábory na ško-

lách, lepší prezentace minibasketbalu) 

− práce s trenéry (zajištění účasti na seminářích zaměřených na minibasketbal jak u 

nás, tak v zahraničí; spolupráce s ostatními federacemi; organizace akcí zaměře-

ných na minibasketbal) 

− metodika (dopracovat chybějící metodiku U6-U13; vzorové tréninky v klubech) 

− materiální pomoc (stahovací koše; start up program pro začínající kluby) 

 

4. Představení koncepce KVB – CH/D (Jan Slowiak/ Milena Moulisová) 

− optimalizace systému - koncepce KVB-D (Milena Moulisová) 

− optimalizace systému - koncepce KVB-CH (Jan Slowiak) 

 

5. Návrh na změnu velikosti míče v kategoriích chlapců 

− návrh rozeslán k vyjádření trenérům kategorií U11-U14 + členům Metodické 

komise a oblastním TMK 

− Komise mládeže považuje předložený návrh (variantu 1) za dobrý, avšak 

vzhledem k výsledkům ankety i určité finanční náročnosti, kterou by změna 

některým klubům přinesla, nebude nyní KBDM podnikat kroky vedoucí ke změně 

dosavadního systému 

− možnost otevření dané problematiky v případě zajištění zdrojů či materiálního 

vybavení (míčů vel.6)  

 



 

6. Regionální výběry U14 

− potvrzení 8 regionálních výběrů (sloučené PLZ+KV, Sev. a Stř. Morava, 

JM+Vysočina) 

− nespokojenost ČBF Stř.Morava s nezařazením samostatného výběru: KBDM po-

tvrdila původní návrh (společný výběr SM+StM) s tím, že po 1-2 letech fungování 

projektu dojde k analýze a případným možným úpravám (změně počtu výběrů, či 

změně sloučených oblastí) 

− k dořešení: družstva (kluby) hrajících soutěže v jiné oblasti ČBF? Předložený ná-

vrh: hráči/hráčky do toho region.výběru, kde kluby dlouhodobě hrají své soutěže 

 

7. Jiné… 

− Tomáš Kaprálek informoval o přípravě newsletteru pro začínající trenéry 

a učitele ZŠ, který doplní stávající bulletin zaměřený zejména na výkonnostní 

basketbal (pro trenéry zkušenější). První číslo – zač.února 2015 na webu 

24vterin.cz 

− debata ohledně změny pravidelných soutěží u nejmladších kategorií (nahrazení 

pravidelné soutěže jinou formou-např.turnajovou, která by vedla k potlačení 

výsledků). Více názorů. Ve shodě- klást zejména důraz na výchovu trenérů.  

− Kroužky.cz – GS M.Konečný a S.Křiváček na setkání s vedoucími projektu. 

Možnost spolupráce a personální pomoc se sportovními kroužky na školách. 

Tvorba podkladů – poměry v regionech, resp. v klubech jedn.regionů.  

 

 

 

 

Zapsal: Jiří Novotný 


