KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – CHLAPCI
ZÁPIS ze schůze č. 45

Datum: pondělí, 6.5.2019
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, Ronen Ginzburg

1. ÚVOD
• JW v úvodu:
o Zrekapituloval věci týkající se programu TALENT, na kterých jsme během
předchozích setkáních shodli
o Představil program dnešní schůze
2. Pokračování v diskuzi o Programu TALENT
• JW seznámil členy komise s poznatky z rozhovorů s představiteli SCM Hradec
Králové – paní Pagáčovou, předsedou klubu panem Dvorským a šéftrenérem panem
Peterkou. Komise následně diskutovala na téma sportovní kvality SCM HK. JW se
v nejbližší době s představiteli SCM Hradec Králové potká, aby je informoval o této
diskuzi a o rozhodnutích, které během ní byly učiněny.
• Dalším bodem konverzace byly informace ze setkání s představiteli SCM Vyšehrad,
konkrétně s panem Končickým a panem Slabochem, jehož cílem bylo zjistit současný
stav klubu, a především jeho cíle a vize do blízké budoucnost. Stejně jako
v předchozím případě SCM HK proběhla diskuze mezi členy komise na téma
sportovních kvalit SCM Vyšehrad. O výsledcích a rozhodnutích plynoucích z této
diskuze seznámí JW výše zmíněné představitele klubu v nejkratší možné době.
• KVB-CH dále debatovala o tom, zda do Programu TALENT přijmout některé nové,
ambiciózní basketbalové projekty. Shodla se, že v současné situaci, kdy cílíme na
zkvalitnění současného stavu a kdy není čas a prostor na prezentaci a vyhodnocení
případných nových zájemců, toto nebudeme dělat. Zároveň se ale pokusí do
pokračování Programu TALENT zabudovat mechanismus, který by toto umožňoval
v nadcházejících letech.
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Další částí schůze byla debata o zachování či zrušení 2 úrovní ZSCM (se zvýšenou a
sníženou dotací). Po názorově různorodé debatě došla komise k rozhodnutí o
zrušení těchto dvou úrovní ZSCM, které (podle některých členů komise) vycházely
z historického vývoje a nastavení. Zároveň však vznikne nová, speciální kategorie,
která bude fungovat jako jakýsi vstupní mechanismus do Programu TALENT (jak
jsem zmínil v předchozím bodě)
Schůze dále pokračovala diskuzí ohledně účasti VSCM týmů v 1. lize. JW ji uvedl
krátkým prohlášením sportovního ředitele 1. ligy Martina Jakeše a připojil několik
doplňujících informací. Členové komise se shodli na maximální snaze o zachování 4
licencí ČBF a zároveň navrhla některé možné úpravy, které JW s panem Jakešem
projedná.
Dalším bodem jednání bylo téma samostatných tréninkových skupin u VSCM. Po
analýze soupisek a dat z předchozích 4 sezón, kterou JW připravil již pro dřívější
schůze, komise došla k závěru, že není dostatek hráčů, kteří by tuto samostatnou
tréninkovou skupinu mohli tvořit a povinnost ji tvořit tak nebude zahrnuta do
budoucích podmínek fungování VSCM.
Poslední částí schůze byla diskuze nad časovou definicí pokračování projektu.
Komise se shodla na opakování právě končícího modelu, který bude popsán a
definován na 4 roky, s možností výrazného vstupu do projektu včetně jeho přerušení
po 2 letech. KVB-CH dál bude mít právo rozhodovat ve speciálních případech o
interních úpravách Programu TALENT.

Zpracoval: Jiří Welsch, předseda KVB-CH

