
  KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI 
 

ZÁPIS ze schůze č. 24, ze dne 18. dubna 2016, Praha 
 

 

 

 
 

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

 

 KVBCH vzala na vědomí informaci o abdikaci Pavla Stary na činnost v komisi, KVBCH mu 
děkuje za odvedenou práci pro ČBF. KVBCH se zabývá potenciálním nástupcem na 
uvolněné místo. 

 Předseda KVBCH JS požádal Romana Bednáře (který je v KVBCH nominován SBT) o 
informaci, jaká je aktuální forma činnosti nově vzniklého SBT a jakou činností se bude dále 
prezentovat. KVBCH prostřednictvím předsedy požádala R. Bednáře o vysvětlení, jakou 
formou informuje orgány SBT o činnosti KVBCH, protože v zápisech SBT se objevují pouze 
útržkovité a zkreslené informace.  
R.Bednář se pokusil objasnit záměr Výboru SBT o oživení regionálních struktur trenérů a 
zlepšení komunikace směrem k nim. KVBCH tuto snahu uvítala a požádala Výbor SBT o 
předávání komplexních informací o činnosti komise. R. Bednář by měl být osobou zaručující 
korektní přenos informací oběma směry. Zároveň KVBCH očekává program a obsah činnosti 
SBT, aby mohla být pro toto sdružení partnerem s dobře nastavenou vzájemnou 
komunikací. 

 KVBCH se vyjádřila k soupiskám 24 jmen hráčů mládežnických reprezentací U16-20. Drobné 
návrhy na úpravu předá J.Slowiak reprezentačním trenérům. 

 Předseda komise informoval o střetu klubových a reprezentačních zájmů (USK Praha x 
ČRU16), který nastal o Velikonocích.  
Projekt řízení RD počítá s přípravou RD i v průběhu sezóny, proto pro neopakování se 
podobné situace navrhuje KVBCH do tohoto Projektu doplnit: 

o Mimo hlavní soutěžní sezónu má jednoznačnou prioritu program RD 
o I v průběhu hlavní soutěžní sezóny je klub povinen uvolnit hráče za níže uvedených 

podmínek  
a) RT RD je povinen informovat o svém programu a plán akcí aktualizovat 

minimálně 3 měsíce před akcí 
b) v případě výjimečných událostí – neočekávané nabídky na kvalitní MT, kolize 

s hracími termíny soutěží, atd., má přednost RD, ale na základě konsensu s kluby 
i řízením soutěží ČBF 

o V případě neuvolnění hráče z klubu v STM, má ČBF prostřednictvím KVBCH právo 
sankcionovat klub snížením dotace od  ČBF, a to až do výše 20.000,-Kč za hráče   

 Petr Jachan upozornil na komunikační nedostatky ze strany RT jednotlivých RD. Předseda 
komise zajistí nápravu. 

 KVBCH na své příští schůzi – 16.5.2016 probere a zaktualizuje Podmínky činnosti VSCM a 
ZSCM a upraví systém hodnocení SCM. J.Slowiak vytvoří tabulku minulých hodnocení SCM, 
kterou s předstihem členům komise rozešle.  

 J.Slowiak informoval o situaci: 



o VSCM Brno – v současně době plní podmínky VSCM, kromě dočasného trenérského 
obsazení a kompletního fungování SpS.  Klub se zavázal do příští sezóny kompletně 
splnit podmínky vlastního SpS a trenérského obsazení 

o BCM Ostrava - na návrh Snakes Ostrava se řeší ukončení spolupráce subjektů 
Snakes a NH, KVBCH počká na oficiální ukončení BCM, pak bude řešit následnictví 
ZSCM na základě přihlášek do STM 

o Kontroly ZSCM – USK Praha, Sokol Pražský, Slavoj Litoměřice, Sokol Vyšehrad, BK 
Kondoři Liberec, Prostějov – J.Slowiak provedl namátkové kontroly činnosti, 
vyhodnocení bude až po opakovaných návštěvách. J.Slowiak se chystá navštívit bez 
objednání i další kluby SCM, vychází při tom z ročního plánu přípravy a z týdenního 
rozpisu tréninků. 

 J. Slowiak informoval o plánech s využitím sidelinesport již v příští sezóně 2016/17 
o v programu se bude zpracovávat roční plán 
o docházka – tréninky, individuální tréninky, zápasy 
o tréninkový plán 
o karta hráče  - u reprezentantů bude obsáhlejší 

 10.5.  proběhne schůzka mezi J.Slowiakem a hlavními trenéry VSCM – cílem bude 
hodnocení a připomínky k 1. roku fungování nového systému STM. Následně J.Slowiak 
připraví i podobnou schůzku pro trenéry ZSCM. 

 J.Slowiak informoval o navazované spolupráci se skupinou vybraných rozhodčích pod 
patronací Roberta Vyklického 

 

Zpracoval:  Jan Slowiak, předseda KVBCH 


