KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI
ZÁPIS ze schůze č. 33, ze dne 22. května 2017, Praha

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



KVBCH se zabývala aktuální situací v systému STM:
o KVBCH schválila podmínky pro ZSCM, VSCM, SpS pod SCM a i pro spolupracující SpS.
Podmínky pro spolupracující SpS jsou vytvořeny nově a jsou zjednodušeny oproti
podmínkám pro SpS pod SCM. Cílem je ochota klubů se stát součástí systému STM.
o asistent Michala Ježdíka Jakub Kudláček prezentoval připravený návrh na částku určenou
pro jednotlivá SCM, kterou budou přerozdělovat pro svá spolupracující SpS. Systémovou
změnou je návrh nové rozdělování dotací na kalendářní rok v souladu s podmínkami
MŠMT. Tento návrh byl po diskuzi přijat.
o Všechna SCM předloží návrh rozdělení dotace pro své kluby na druhé pololetí 2017 do
20.6.2017 a komise bude tyto návrhy schvalovat.


KVBCH projednala plány přípravy jednotlivých reprezentačních výběrů U16, U17, U18, U20 pro
léto 2017 a následně je schválila. Díky posunu F4 U17 je pauza po sezóně před zahájením přípravy
U16 a U17velmi krátká. Plány příprav již na změnu nemohly reagovat.
Petr Jachan zmínil stále ještě neoptimální komunikaci některých realizačních týmů směrem ke
klubům a hráčům. Hráči se ze školních povinností omlouvají na poslední chvíli. Komunikace
jednotlivých RD je rozdílná.
o Projekt řízení RD se na tuto problematiku zaměřoval a v minulých letech proběhlo několik
schůzek se snahou o celkové nasměrování komunikace všech týmových managerů směrem
ke všem subjektům. Nicméně aktuální stav není v souladu s Projektem řízení RD. KVBCH
navrhuje další setkání s tým. managery na podzim tohoto roku v rámci hodnocení účasti na
ME.
o Byly probrány nominace FIBA - 24 jmen jednotlivých výběrů.
o KVBCH se zaobírala citlivou situací nominací jmen, která z pohledu vrcholového basketbalu
nejsou dostatečně perspektivní, a otázkou, do jaké míry může KVBCH vstupovat do
autonomie trenérů, a jaké výsledky očekává.
o Předseda KVBCH Jan Slowiak v této souvislosti zmínil, že všichni současní trenéři byli do
svých pozic vybráni na základě výběrového řízení, do kterého se přihlásili se souhlasem
s Projektem řízení RD. Z toho vyplývá:
 Trenér RD pracuje ve víceletém cyklu a jeho úkolem je mimo co nejlepších
výsledkům ve svém ročníku, předat co nejperspektivnější tým pro další kategorii.
 Klubové zájmy se nesmí projevit ve výběru hráčů.
 Z nižší kategorie do vyšší lze posouvat pouze mimořádně talentované hráče, jinak je
cílem vytvářet co nejsilnější základny jednotlivých ročníků.
Podle těchto kritérií bude práce RT hodnocena.

Zpracoval: Jan Slowiak, předseda KVBCH

