KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – CHLAPCI
ZÁPIS ze schůze č. 44

Datum: čtvrtek, 25.4.2019
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17)
Přítomni: Jiří Welsch, Dušan Bohunický, Petr Jachan, Roman Bednář, Tomáš
Kaprálek, Michal Ježdík, Jan Slowiak
Omluven: Ronen Ginzburg

1. ÚVOD
• JW v úvodu představil program schůze, jímž byla:
o Projednání a zaujetí stanoviska KVB-CH k návrhu hlavního trenéra
reprezentačního týmu U20 Ladislava Sokolovského na prominutí nebo úpravu
trestů Petera Bálinta, Levella Sanderse, Stanislava Mariana a Michala Pipty
o Pokračování programu TALENT
2. NÁVRH NA ZRUŠENÍ NEBO ÚPRAVU TRESTŮ
• JW prezentoval žádost GS ČBF Michala Konečného, aby se KVB-CH vyjádřila
k žádosti Ladislava Sokolovského o zrušení nebo úpravu trestů Petera Bálinta,
Levella Sanderse, Stanislava Mariana a Michala Pipty ze září 2017. Motivem pro
podání této žádosti byl fakt, že Ladislav Sokolovský projevil zájem zařadit Petera
Bálinta do realizačního týmu RD U20 jako svého asistenta.
• JS se vyjádřil jednoznačně pro zrušení
• RB ze sportovního hlediska také, nicméně upozornil na časovou osu celé kauzy,
resp. dosavadní uplynutou dobu od začátku trestů
• PJ po sportovní stránce souhlasil, po společensko-politické vnímal jako velký otazník
• DB a TK se shodli, že by povolili návrat trenérů na lavičku v rolích asistentů a po
uplynutí poloviny trestů i do všech pozic
• Komise se shodla na tom podpořit návrh ze sportovního hlediska a zároveň upozornit
na systematický precedens, který by případné zrušení nebo úprava těchto trestů – po
neuplynutí ani poloviny časového období – mohly vytvořit do budoucna
• JW dostal sepsal prohlášení KVB-CH a předal ho generálnímu sekretáři

3. Program TALENT
• V návaznosti na předchozí setkání komise JW představil několik témat, která je
potřeba prodiskutovat a u kterých je potřeba udělat rozhodnutí
• Diskuze začala tématem definice spolupráce mezi SpS a SCM
• PJ uvedl, že je třeba rozhodnout, zda parametry této spolupráce máme nastavovat
my jako komise nebo zda máme nechávat kluby, aby tuto spolupráci definovali sami
• MJ ho doplnil tím, že tato otázka je principiálně klíčová – zda delegovat (A) nebo řídit
centrálně (B). Zároveň dodal, že by se přikláněl spíše k variantě A, to znamená
nechat maximální volnost klubům (SCM) definovat tuto spolupráci s ohledem na
rozdílnost a specifičnost jednotlivých vztahů.
• JW, TK a RB souhlasili, nicméně dodali, že minimálně požadované parametry (B)
bychom měli stanovit a vyžadovat
• Diskutovaným tématem byli vzájemné návštěvy v rámci kultivace vztahů. Debatovalo
se o tom, co jsou reálné požadavky, které můžeme na jednotlivé trenéry mít v rámci
jejich závazků a povinností ve svých klubech. PJ zmínil, že ze zkušenosti návštěvy
SpS u SCM jsou vítanější a prospěšnější než výjezdy zástupců SCM do
spolupracujících SpS
• RB řekl, že definice této spolupráce by měla projektovat zájmy ČBF a že jako důležité
vnímá nastavit parametry toho, co vlastně SpS je.
• Komise se shodla na tom, že v rámci principu důvěry a delegování na SCM bude
definice spolupráce maximálně ponechaná na klubech (A), budou pouze sepsaná
doporučení a návrhy, jak by tato spolupráce mohla vypadat a co by mohla obsahovat.
Zároveň budou definované minimální požadavky (B), které budou obsahovat počet
interních seminářů (3) a návštěv u spolupracujících SpS (1) na sezónu.
• Komise se v návaznosti na předchozí setkání zároveň shodla na tom, že limit na
počet spolupracujících SpS bude 5
• Velmi intenzivní debata se vedla na téma toho, co vlastně spolupracující SpS je.
S odkazem na to, že namísto kvantity chceme cílit na kvalitu, zazněla principiální
otázka, zda za spolupracující SpS můžeme považovat klub, který má pouze jedno
družstvo přihlášené do soutěží. JS namítal, že v dnešním stavu spolupracujících SpS
je takovýchto klubů velký počet a nemůžeme je opomíjet.
• Komise nakonec hlasováním rozhodla, že klub s jedním týmem v soutěži může být
spolupracující SpS, nicméně v celkovém limitu (počtu) 5 může být pouze 1 takový.
Zbylé musí mít alespoň jeden tým ve dvou různých kategoriích (minižáci, žáci)
přihlášených do soutěží

•

•

•

Diskuze se dále posunula k tématu sportovních kvalit některých SCM. Členové
komise se shodli, že toto nelze hodnotit na základě pocitů nebo dojmů, ale jsou
potřeba fakta. Od TK zaznělo, že jedna věc je plnění podmínek fungování SCM, ale
druhá věc je naplňování cílů celého STM resp. Programu TALENT, a to je výchova
hráčů směrem k reprezentačním družstvům
JW jako předseda KVB-CH se do příští schůze potká s některými představiteli klubů,
aby s nimi diskutoval jejich aktuální stav, a především směřování v blízké
budoucnosti
Z důvodu nedostatku času byl program komise přerušen a bylo okamžitě domluveno
další setkání KVB-CH na pondělí 6.5.2019 k diskuzi dalších, důležitých témat.
Zpracoval: Jiří Welsch, předseda KVB-CH

