
Z á p i s  č. 3 
z jednání výboru SBT ze dne 1. 2. 2016 

 
Přítomni : Bednář, Geršl, Janovský, Mayer 
Omluven : Zajíček 
Oblasti : severní Morava – Šubert 
střední Morava – Remenec, Rozsíval 
oblast jižní Morava – Vyroubalová, Vyroubal 
Místo : Olomouc, U Sportovní haly  38/2, zasedací místnost č. 9 
Zahájení :  18:15 hodin 
 
Výbor SBT děkuje sekretáři oblasti panu Jaroslavu Rozsívalovi za organizační zajištění jednání. 
 
Úvodem seznámil předseda SBT p. Mayer přítomné zástupce oblastí s obsahem jednání, které bude             
vedeno jako porada ‐ diskuze výboru SBT s přítomnými zástupci oblastí a bude zaměřeno zejména na               
problematiku klesající hráčské základny, organizace soutěží v oblastech a na hlavní problémy, které            
je potřeba řešit ve spolupráci s vedením federace. Obsah tohoto i dalších jednání bude využit pro               
komplexní zprávu, která bude předložena výboru ČBF k posouzení. Pokud by byly navrženy některé             
organizační i jiné změny, budou muset být projednány na VH, a to nejdříve v roce 2017. 
 
Průběh jednání :  
 
p. Remenec – chybí děti a mládež pro další období, systém dle jeho názoru pojede ještě tak dva                  
roky, potom předpokládá období, kdy bude oblast téměř bez týmů. Negativním jevem je vzájemné             
přetahování hráčů a hráček, které je často vynuceno žádaným úspěchem týmů již v žákovských             
kategoriích. Položil otázku, proč máme extraligu v U 15, v předchozím období dokonce i U14? 
 
p. Šubert – upozornil na přípravu zákona o sportu, kde je návrh na vytvoření IS sportovců a ze                  
kterého by měly být propláceny příspěvky na sportovce a trenéry, asi podobně jako příspěvky na               
žáky a studenty. Uvedl příklad práce s dětmi z oblasti volejbalu, kde se zaměřili na práci s dětmi ve                
formě hry – barevného volejbalu pro děti, kde trenéři sledují postupně rozvoj motorických vlastností              
dětí, které se vývojem mění. Vyslovil pochybnosti o projektu „car team“, který je připraven KBDM               
jako propagace basketbalu v oblastech, lepší způsob propagace by viděl ve spolupráci se starosty             
obcí a měst, a to přímo zapojením předsedy ČBF do této akce tím, že by oblastmi vybrané starosty                  
požádal o spolupráci při organizaci náborového dne, kterého by se účastnila osobnost z basketbalu,             
která je dětem známa, jako příklad byl uveden Jiří Zídek, který byl prvním hráčem z ČR v americké                
NBA. 
Jako velmi důležitou složku vidí street ball, který mohou děti hrát kdykoliv na vhodně vybaveném               
místě a mohl by být přirozenou popularizací basketbalu. 
 
p. Mayer ‐ se zmínil o ambasadorech, jejichž zapojení se do rozšíření základny by bylo žádoucí,                
avšak musí to být osoby, které mohou děti vidět ještě jako aktivní hráče. Starší hráči a hráčky,                 
které již nějakou dobu vypadli z povědomí i dospělým, neříkají nic dětem okolo 6 – 10 let. Pokud se                  
týká zapojení tělocvikářů ze škol do systému, je třeba, aby vždy spolupracoval s trenérem             
basketbalu. Jako velmi důležitou složku vidí street ball, který mohou děti hrát kdykoliv na vhodně               
vybaveném místě. Zde upozornil na družiny, které by jako jednu z náplní mohly mít ve spolupráci se                
školami právě street ball.  
 
p. Bednář – se dotázal na názor oblastí na organizaci v oblastech. Následně proběhla diskuse nad                
pozicí oblastního zástupce SBT , který bude funkčně, organizačně i komunikačně na úrovni oblastí.              
Jeho činnost by měla v sobě zahrnovat činnosti v několika oblastech, jako je trenérsko‐metodická              
činnost, komunikace s městy a obcemi, komunikace s kluby. Pokud se tento návrh podaří prosadit,             
bude důležité zpracovat přesnou funkční náplň a formu jmenování, tím i odpovědnosti ve struktuře              
ČBF.  

 



p. Šubert – takový člověk by musel být naprosto nezávislý, který nebude preferovat zájmy jednoho               
klubu, ale bude pracovat pro všechny kluby v oblasti. Domnívá se, že by se mělo či mohlo jednat o                  
člena oblastního výboru, který má na starosti trenéry. Nepovažuje za rozumné vytváření nových             
struktur, je rozumnější zlepšit fungování stávajících. 
 
p. Geršl ‐ pokusme se vytvořit vzorový projekt, kdy založíme jednu přípravku na škole, kde bude                
spolupráce fungovat.  
 
p. Bednář – musíme od počátku věřit, že to bude funkční projekt, kterému vytvoříme cestu. 
 
P. Vyroubal – bude to těžké, školy jsou rozděleny na sportovní specializace, ředitelé se brání               
komunikaci se zástupci dalšího sportu. 
 
p. Mayer – požádal paní Vyroubalovou o objasnění situace v Brně, kam bylo přiděleno VSCM              
chlapců do JBC Brno. Paní Vyroubalová vysvětlila systém spolupráce mezi chlapeckými kluby v Brně i              
určité důvody, které vedly k odchodu některých trenérů do Basketbalové školy mládeže, z.s. .  
P. Mayer Taktéž požádal pana Šuberta o koordinaci situace mezi kluby v Ostravě, která zatím              
neumožňuje přidělení VSCM do Ostravy. Obojí vyjádření bylo informativní a spadá do činnosti             
KVBCH, kterou na jednání zastupoval pan Bednář. 
 
p. Mayer – informoval o jednání s předsedkyní KVBD Milenou Moulisovou, která jej požádala o              
ponechání pana Miroslava Volejníka z Hradce Králové v komisi a zároveň požádala o možnost jeho             
kooptováni do výboru SBT. Zástupce oblastí se však musí dohodnout, zda by jim osoba pana               
Volejníka nevadila nebo zda navrhnou jiného zástupce z Moravy. Podle předběžného vyjádření jim            
osoba pana Volejníka nevadí. Do 29. 2. 2016 se cestou pana sekretáře Rozsívala vyjádří              
k tomuto problému. Pokud nebude dnem 1. 3. 2016 známo jiné jméno, bude se mít za to, že                 
osoba pana Volejníka bude kooptována do výboru SBT.  
Taktéž byla diskutována databáze aktivních trenérů v oblastech. V současné době probíhá          
elektronická aktualizace, proto vyčkáme na její výsledek a podle něho budeme dále postupovat.             
V databázi se nachází 4114 trenérů, z nichž mnozí již dávno netrénují.  
 
Jednání bylo ukončeno ve 20:25 hodin 
 

Předseda výboru upozorňuje členy výboru a účastníky jednání, že úkoly a termíny uvedené             
v zápisech z jednání jsou pro všechny závazné a neměnné. Zápis z jednání bude použit ke             
komplexní zprávě pro VV ČBF. 
Zápis rozeslán dle schváleného adresáře emailem  
Zapsal: Ing. Josef Mayer, předseda výboru SBT 
V Olomouci dne 1.  února  2016 
 
 
 

 


