KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – CHLAPCI
ZÁPIS ze schůze č. 41

Datum: čtvrtek, 14.2.2019
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17)
Přítomni: Jiří Welsch, Dušan Bohunický, Petr Jachan, Jan Slowiak, Roman Bednář,
Tomáš Kaprálek, Ronen Ginzburg (z důvodu dalších povinností odešel po 2.části)
Omluven: Michal Ježdík (nemoc)

1. ÚVOD
• Jiří Welsch představil sám sebe v roli nového předsedy KVB-CH a zdůraznil 2
očekávané principy budoucích setkání– respekt a důvěra
• Představení rámcového programu:
o Projednání návrhu na rozšíření Extraligy U17 chlapců
o Výběr trenérského kandidáta pro kurz FECC 2019 – 2022
o Zahájení debaty o končícím systému STM

2. EXTRALIGA U17 – rozšíření
• Jiří Welsch prezentoval návrh pan Havrlanta na rozšíření extraligy U17 z 12 na 14
týmů.
• Komise zvážila a prodiskutovala všechny argumenty pro a proti, následně zamítla
tento návrh z důvodu:
o termínové návaznosti – ME U16 končí pravidelně v polovině srpna a je tedy
nepraktické, až nereálné přidávat extraligové zápasy a začínat soutěž U17
v polovině září.
o zachování stability mládežnických soutěží, preferování systémových změn
před účelovými.
• Dušan Bohunický v návaznosti na tuto debatu prezentoval názor, zda by nebylo
dobré hrát U17 podobným systémem jako U15 – regionální kvalifikace, následné
zúžení a vyvrcholení soutěže. Členové komise oponovali tím, že:
o systém soutěže U15 je extrémně náročný a nefungoval by stejně efektivně o
kategorii výš.

o kluby mají sníženou motivaci pracovat dál s hráči po U15, často k tomu
nemají ani lidské zdroje.

o my naopak chceme motivovat přechod hráčů do SCM, tento přechod navíc
•

koreluje s nastavením školského systému.
Komise ocenila návrh Dušana Bohunického, který je však třeba důkladněji
rozpracovat a připravit předtím, než se k němu bude moci v budoucnu vrátit.

3. VÝBĚR KANDIDÁTA pro trenérský kurz FECC 2019 – 2022
• Mezi členy komise – obzvlášť těmi, kdo se kurzu FECC zúčastnili nebo účastní –
proběhla debata o klesající tendenci odborné kvality celého kurzu. Naopak byl
zdůrazněn význam networkingu (vytváření nových kontaktů a vazeb).
• Kandidáti na nominaci do kurzu byli 4:
o Ing. Jan Šotnar (BK Slavoj Litoměřice)
o Andrej Červenka (BCM Orli Prostějov)
o David Zach (BA Sparta Praha)
o Radek Myška (Kladno)
• S přihlédnutím k úvodní debatě o odbornosti kurzu se komise rozhodla pojmout
nominaci převážně motivačně a hlasováním (4:2) vybrala jako příštího účastníka
FECC Davida Zacha.

4. ZÁHÁJENÍ DEBATY o končícím Systému Talentované Mládeže
• Jiří Welsch zahájil diskuzi uvedením obecných faktů – že dosavadní STM končí
k 30.6.2019 a je potřeba urychleně vyhodnotit jeho 4leté fungování a rozhodnout o
tom, jak dál. Nabízí se přitom několik variant pokračování, z nichž každá má jiný
stupeň realizovatelnosti v krátkém časovém úseku, který zbývá.
o Pokračovat ve stávajícím systému beze změn
o Pokračovat ve stávajícím systému s úpravami
o Snížení počtu SCM
o Zřízení národní akademie:
- z jednoho VSCM
- přímo pod vedením ČBF
• Petr Jachan uvedl několik faktů (např. rozpočet MŠMT a jeho garance v časovém
období, právní zadání MŠMT a další), které je třeba vědět předtím, než se začne
s dalším plánováním.
• Roman Bednář prezentoval tabulku s daty hráčů působících v týmech VSCM a ZSCM
hrajících 1. ligu. Tato tabulka byla velmi intenzivně diskutovaná a oponovaná
ostatními členy Komise jako irelevantní, nicméně záměr Romana Bednáře byl
komunikován jasně – dle jeho názoru je kategorie U19-U23 (a s tím plynoucí finanční
prostředky do ní) předimenzovaná.

•

•

Pokračující diskuze byla velmi široká a otevřená, členové byli požádáni, aby
prezentovali (dle jejich názoru) největší pozitiva a negativa STM. Mj. zaznělo:
o Nedostatečná komunikace o celém systému a rolí v něm, především pak role
VSCM, která se zaměřují na kategorie 16 až 23, kdy hráčům ve věku 19-23
dává možnost trénovat v samostatné tréninkové skupině.
o Velmi dobrá metodická kvalita SCM, které jdou příkladem menším klubům ve
smyslu “jak by se věci měly dělat“.
o Příliš mnoho vytvořených míst v kategorii 19-23, které reálně nejde naplnit
z důvodu malé motivace hráčů, kteří se z U19 nedostanou do KNBL. Námět
na přesunutí finančních prostředků a podpoření kategorií U16-17, která je
motivačně mnohem silnější.
o Nedostatečná kultivace vzájemných vztahů mezi SCM a SpS.
Součástí diskuze byla i snaha o shodu, v tom, jak by se měli jednotlivé segmenty
STM, tzn. věkové kategorie 6-15, 16-19 a 19-23 vyhodnotit na základě dat. Komise
se domluvila, že do příštího setkání Jiří Welsch připraví datové výstupy pro všechny 3
kategorie.

Zpracoval: Jiří Welsch, předseda KVB-CH

