KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – CHLAPCI
ZÁPIS ze schůze č. 47

Datum: středa, 18.12.2019, 10:00
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17)
Přítomni: Jiří Welsch, Dušan Bohunický, Petr Jachan, Roman Bednář, Tomáš
Kaprálek, Michal Ježdík (host)
Omluveni: Jan Slowiak, Ronen Ginzburg

1. ÚVOD
• JW představil rámcový program schůze:
o Rekapitulace roku 2019 z pohledu KVB-CH (diskuze, rozhodnutí) a
reprezentačních výběrů.
o Detailní uvedení do situace okolo Sportovního centra mládeže BK Kondoři
Liberec (z tohoto důvodu se setkání KVB-CH po předchozí domluvě
neúčastnil a byl omluven Jan Slowiak).
2. Rekapitulace roku 2019 z pohledu KVB-CH a reprezentačních výběrů
• Na úvod se JW vrátil k prvnímu společnému setkání KVB-CH pod jeho vedením, kde
prezentoval dva očekávané základní principy – respekt a důvěra (v nezávislost
komise). První se dle jeho názoru naplnil a všechny diskuze – ačkoliv často velmi
intenzivní – probíhaly korektně a se vzájemných respektem. Druhý už tak naplněn
nebyl a bohužel střety zájmů se projevovaly do některých debat a z nich plynoucích
rozhodnutí. RB na to reagoval slovy, že oceňuje snahu JW držet v určitých situacích
odstup a nadhled a z pozice předsedy komise si nezávislost zachovat.
• JW zároveň požádal všechny členy komise o jakékoliv podněty na zlepšení a inovaci
do roku 2020 – ať už týkající se jednotlivých oblastí výchovy talentované mládeže
nebo samotných vzájemných setkání KVB-CH.
• RB zmínil problém kalendářů soutěží a jejich možnou inovaci v souladu
s mezinárodním kalendářem FIBA, školním rokem nebo např. státními svátky a
prázdninami.
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DB ho doplnil tím, že např. Playoff Extraligy U17 je tradičně nevhodně
přerušeno velikonočními svátky.
o MJ odpověděl, že tímto tématem se již delší dobu zabývá speciálně vytvořená
pracovní skupina, primárně zaměřující se na systém soutěží U15 a dolů, které
mají ale samozřejmě vliv i na soutěže nad sebou. Zároveň zmínil, že je
klíčové rozlišovat mezi úpravami kalendářů a počtem zápasů v jednotlivých
soutěžích/kategoriích.
o PJ zmínil, že je velice překvapený diskuzí o reformaci soutěží, které jsou
navázány na spoustu dalších věcí. Zároveň vyslovil návrh na vytvoření
oficiálních přestávek v soutěžích pro akce reprezentačních výběrů, aby se
eliminovaly třecí plochy mezi reprezentačními družstvy, kluby a školami,
z nichž musí být hráči uvolňováni.
o JW požádal RB, aby do dalšího setkání soutěžní pracovní skupiny vypracoval
seznam klíčových bodů týkajících se soutěží U17 a U19, s čímž RB souhlasil.
JW dále zopakoval, že finální návrh KVB-CH ze dne 13.6.2019 na pokračování STM
na nejbližší 2-4 roky byl dne 27.6.2019 jednomyslně schválen Výborem ČBF.
V návaznosti na to proběhly během léta 2019 návštěvy všech klubů, které dále
pokračují jako SCM a pokračování STM jim bylo osobně prezentováno.
Při rekapitulaci reprezentačního léta bylo zmíněno dosažení 2 sportovních úspěchů,
a to postupů do ME Divize A v kategoriích U18 a U20. Turnaj ME reprezentačního
výběru U16 byl poznamenán rozsáhlými zdravotními problémy hráčů i trenérů a po
konečném 7. místě zůstává v Divizi B.
JW dále zrekapituloval věci, které byly ze strany KVB-CH řešené per rollam:
o Výjimka pro Jana Košaře jako hlavního trenéra VSCM Nymburk, kde se
všichni členové komise shodly na jejím udělení.
o Nominace Lukáše Pivody jako hlavního trenéra reprezentačního týmu U20,
kde se všichni členové komise taktéž jednomyslně shodly a Lukáš Pivoda byl
Výborem ČBF následně schválen do této pozice.
Zmíněny byly ještě 2 záležitosti, které JW ze své pozice předsedy KVB-CH řešil nebo
řeší:
o Trenérská výměna v SCM NH Ostrava, kde si Tomáš Bartošek a Tomáš
Veselý vyměnili pozice jako hlavní trenéři ZSCM a SpS.
o Podnět k přezkoumání působení týmů VSCM v 1. lize mužů, který podal
Výboru ČBF pan Rozsíval.

3. SCM BK Kondoři Liberec
Dalším bodem programu bylo seznámení všech členů se situací v SCM BK Kondoři
Liberec.
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V uplynulých týdnech JW řešil podnět 2 bývalých trenérů BK Kondoři Liberec,
Tomáše Masára a Jiřího Pavýzy, kteří reklamovali několik nezaplacených měsíčních
odměn. Po osobních schůzkách, telefonátech a emailových konverzacích jsou ke dni
18.12.2109 všechny závazky klubu BK Kondoři Liberec vůči těmto trenérům
srovnané.
Během řešení této situace se objevily nejasnosti spojené s účetnictvím klubu BK
Kondoři Liberec směrem k České Basketbalové Federaci. JW zdůraznil, že se jedná
pouze o nesrovnalosti v dokumentaci a že nedošlo k žádnému nedovolenému
čerpání finančních prostředků z Programu TALENT.
Dále byla prezentované podklady STK ČBF, která 13. prosince rozhodla o kontumaci
několika utkání napříč kategoriemi klubu BK Kondoři Liberec z důvodu
neoprávněných startů hráčů. Konkrétně se jedná o 2 zápasy kategorie U17 a 7
zápasů kategorie U14, kde zároveň STK rozhodla o vyloučení ze soutěže. O osudu
utkání v kategorii U15 rozhodne příslušná oblast ČBF.
Poté JW interpretoval prohlášení předsedy klubu Jana Slowiaka, které obsahovalo 3
body:
o Klub BK Kondoři Liberec se bude odvolávat proti rozhodnutím o kontumacích
v kategoriích U14 a U15, kde jim dle jejich názoru nebylo umožněno
prezentovat relevantní argumentaci.
o Klub BK Kondoři Liberec je připravený objasnit jakékoliv účetní nesrovnalosti.
o Jan Slowiak z pozice předsedy přijímá nepřímou zodpovědnost za všechny
popsané skutečnosti, nicméně popírá jakoukoliv přímou participaci a tvrdí, že
o těchto věcech nevěděl a ani se na nich aktivně nepodílel.
Následně MJ a JW informovali komisi o opatřeních, která byla ve spolupráci
s Generálním sekretářem ČBF učiněna:
o Klub BK Kondoři Liberec bude oficiálně vyzván, aby účetní nesrovnalosti
vysvětlil a objasnil.
o Byla nařízena účetní kontrola v klubu BK Kondoři Liberec.
o Až do uzavření celé záležitosti bylo s okamžitou platností pozastaveno
vyplácení jakýchkoliv finančních prostředků z Programu TALENT klubu BK
Kondoři Liberec.
o Předseda klubu BK Kondoři Liberec Jan Slowiak byl s okamžitou platností až
do vyřešení situace suspendován z pozice hlavního trenéra reprezentačního
týmu U16.
TK reagoval tím, že tato aféra negativně ovlivňuje kredit České Basketbalové
Federace. JW mu oponoval tím, že kredit ČBF bude ovlivňovat to, jakým způsobem
se k nastalé situaci postaví.
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PJ doplnil TK tím, že s celou situací spojené turbulence kolem RD U16 mají negativní
dopad na mladé hráče začínající v reprezentačním dresu. MJ a JW mu odpověděli,
že krizové situace se dějí a je potřeba na ně reagovat.
Následně MJ a JW představili momentální řešení týkající se nejbližších dvou akcí RD
U16:
o Hlavním trenérem kempu 20.-22.12.2019 v Kutné Hoře bude Luboš Bartoň.
o Na povánočním turnaji TON tým povede dvojice dosavadních asistentů Robin
Foniok – David Zach.
o Zbytek realizačního týmu zůstane beze změny.
Kromě výše zmíněných výhrad PJ zbylí členové komise s navrženým řešením plně
souhlasili a podpořili ho.
Na závěr se komise shodla, že není v naší kompetenci analyzovat a posuzovat
finanční část celé záležitosti, která by měla být vyhodnocena dle nastavených
procesů ČBF. Komise naopak musí zaujmout jasné stanovisko z hlediska sportovněetické roviny, a to ke dvěma věcem:
o fungování klubu BK Kondoři Liberec jako Sportovní Centrum Mládeže.
o další působení Jana Slowiaka v pozici hlavního trenéra RD U16 a jako člena
KVB-CH
Členové komise se shodli, že počkají na finální vyjádření oblastního pracoviště ČBF
ohledně kontumací zápasů v kategorii U15 a výsledků případných odvolání, na
základě nichž bude v nejbližší možné době svoláno setkání KVB-CH, kde budou
učiněna další rozhodnutí.

Zpracoval: Jiří Welsch, předseda KVB-CH

