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ZÁPIS ze schůze č. 22, ze dne 11. ledna 2016, Praha 
 

 

 

 
 

Přítomni: 
Jan Slowiak, Tomáš Kaprálek, Roman Bednář, Petr Jachan 
Omluven: Ronen Ginzburg, Peter Bálint, Pavel Stara 
Hosté:  
 

 

 
Předseda KVBCH JS předal obecné informace o připravovaných akcích:  

o soutěž Vychovej střelce – KVBCH podporuje tento projekt iniciovaný Michalem 
Ježdíkem 

o Sidelinesport.com – Program je vnímán jako pozitivní pomocný krok pro činnost 
klubů SCM, SpS. Proběhla debata nad mírou ochrany zveřejnění údajů o hráči a nad 
reálnou využitelností všech možností programu. JS přednese na HUG meetingu 
napříč komisemi. 

o Postřehy z vrcholných akcí v roce 2015 – Zobecněné postřehy budou projednány se 
vzniklou komisí odborníků na společné schůzce s cílem vytvořit průnik do 
tréninkového programu STM i do herního modelu reprezentačních družstev ČR. 

SCM:  

o  Databáze přechodů hráčů v systému STM – JS dopracuje. 1. postřehem ve vznikající 
databázi, že hráči nejdou v dostatečné míře do klubů SCM za každodenními 
tréninkovými podmínky, ale spíše za zápasovými. VSCM i ZSCM mají prioritně 
vytvářet nadstandartní tréninkové možnosti, což se na hráči na 2-3 trénincích týdně 
dostatečně neprojeví. 

o Bodování SCM  - výsledky bodování za rok 2015 budou řešeny a schvalovány na 
příští schůzi, kde se probere i návrh USK na úpravu bodování. KVBCH se bude 
opětovně zabývat začleněním studijních výsledků hráčů do bodování 

o SAM Brno ukončila spolupráci s Basket Morava 
 KVBCH žádá po Basket Morava informaci, jak hodlá řešit 

situaci ve vlastním VSCM, aby splňovalo veškeré podmínky na 
vlastní SpS 

 KVBCH žádá po Basket Morava nové přerozdělení financí v 
regionu na spolupracující SpS 

o KVBCH řešila neuspokojivou situaci v řízení mládežnických kategorií, rozhodcovské i 
trenérské trendy jsou mimo vývoj evropského basketbalu – potlačování aktivní 
obrany hráčů a celkové dynamiky hry  

 JS se spojí s Robertem Vyklickým a domluví schůzku trenérů SCM, 
kde RV přednese trendy v posuzování práce rukou v obraně v Evropě.  

 Před sezónou 16/17 proběhne schůzka trenérů SCM, SpS se 
rozhodčími, kteří pískají Extraligy U19,U17,U15,U14 s rozborem 
jednotlivých situací - snaha o společnou komunikaci 

o Termín turnaje VSCM/SCM – KVBCH 1. víkend v září před zahájením všech soutěží 

 



o Legislativa 
 KVBCH podporuje aktuální návrh na úpravu přestupních částek, finální 

podobu návrhu chce ještě prodiskutovat (z původního návrhu KVBCH je nyní 
upravený společný návrh více komisí - pracuje na něm Pavel Hlaváček, Petr 
Kapitulčin a Petr Jachan)  

 Směrnice přestupu pro hráče v STM - KVBCH pošle tento návrh legislativní 
komisi pro schválení na VH. KVBCH musí připravit strategii pro ozřejmění 
před VH. 

o Schůzka 18.1. v 10.30 proběhne schůzka zástupců KVBCH, GS ČBF Michala 
Konečného, GM ČR mužů Michala Šoba , hlavních trenérů RD U15,16,17,18,20 i tým 
managerů.  Cílem bude zkvalitnění komunikace ke klubům, médiím, ke školám, 
probrání a schválení plánů přípravy, větší kontrola rozpočtu RD,návrh na úpravu 
struktury RT, nový formát hodnocení akce - RB 

Zpracoval:  Jan Slowiak, předseda KVBCH 


