
  KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI 
 

ZÁPIS ze schůze č. 18, ze dne 2. září 2015, Praha 
 

 

 

 
 

Přítomni: 
Jan Slowiak, Tomáš Kaprálek, Peter Bálint, Roman Bednář, Petr Jachan 
Omluven: Pavel Stara, Ronen Ginzburg 
Host: Michal Konečný, Michal Ježdík 
 

 
 

1)  Představení nového pracovníka ČBF – vedoucí sportovně-metodického úseku p. 
Michala Ježdíka 
Generální sekretář ČBF Michal Konečný představil Michala Ježdíka na nové pozici ČBF – 
vedoucí sportovně-metodického úseku. Následně Michal Ježdík seznámil členy komise 
se svými záměry. 
 

2)  Odstoupení člena komise Jakuba Koudelky 
Předseda komise seznámil členy komise s oznámením člena komise Jakuby Koudelky o 
jeho odstoupení z komise z pracovních důvodů.  
Komise tuto informaci vzala na vědomí a jednomyslně se shodla, že díky již průběžnému 
doplnění o Pavla Staru nebude na tuto uvolněnou pozici nominovat nového člena 
 

3)  Reprezentační výběry  
Předseda komise seznámil členy z organizací hodnocení reprezentačních výběrů na ME 
U20, U18 a U16. Komise se dohodla na termínu pondělí 14.9.2015. Komise se dále 
zabývala plánem kroků pro nadcházející reprezentační sezónu včetně nezbytnosti 
plnění Koncepce řízení RD. Hlavním úkolem bude výběr nového trenéra pro kategorii 
U16.  
 

4) Hodnotící zprávy z reprezentačních akcí 
Předseda komise představil nový záměr hodnotících zpráv z reprezentačních a 
vrcholných akcí. Nikoliv pouze holý a formální popis, ale sumarizace výstupů, závěrů a 
podnětů ze všech akcí, ve snaze postihnout nejen akce s českou účastí, s jasně 
konkrétními výstupy pro další činnost. KVBCH se touto cestou bude snažit ovlivnit 
tréninkovou náplň v klubech zařazených do STM. 
 

5)  Smlouva o působení hráče v STM (přestupy) 
 Komise se zabývala podněty člena komise R.Bednáře k aplikaci smlouvy o přestupu 
hráčů, resp. jejich působení, v systému STM. Po vyjasnění výkladu bude dopracováno 
na příští schůzi.  
 
 
 
 
 
 



6) Termínový kalendář repre akcí  
Komise projednala termíny akcí a jejich koordinaci pro školní rok 2015/2016 (repre 
akce, kempy  nadějí) … 
 

7) Zahájení kontroly VSCM a ZSCM  

Předseda KVBCH informoval o zahájení kontroly činnosti jednotlivých VSCM, posléze 
ZSCM, všechny kluby budou v průběhu sezóny navštíveny (i opakovaně a vícedenně), 
tak aby měly možnost konzultace k doladění podmínek fungování SCM.  

Zpracoval:  Jan Slowiak, předseda KVBCH 


