
Z Á P I S  
z jednání výboru SBT ze dne 10. října 2011 

 
Výbor SBT 
Vondřička, Ulrych, Volejník, Tomajko, Jachan, Janovský, Petrovický 
Omluven: Kapitulčin 
 
Host 
Kaprálek 
 
K bodu 1 
Lubor Blažek (RD ženy), Ivan Beneš (RD akademičky), Pavel Budínský (RD muži), Miroslav 
Marko (RD akademici a RD muži U20), Jan Ulrych (RD junioři U18), Petr Treml (RD kadeti 
U16), Miloš Pražák (GS), Michal Konečný (zástupce GS) 

 
 
 
1. Hodnocení účasti RD na akcích FIBA 2011  
 

Hodnocení proběhlo za účasti výše uvedených trenérů RD, kteří stručně zhodnotili účast na 
akci FIBA v roce 2011 a zodpověděli doplňující otázky členům V SBT. Z hodnocení byly 
učiněny následující závěry:  

- V SBT bere na vědomí rozhodnutí V ČBF, který schválil pokračování Marcely 
Krämer u RD žen U20 v sezóně 2011/12. 

- V SBT doporučuje, především na základě letošní a loňské negativní zkušenosti, znát 
nejpozději do konce ledna 2012 zájem resp. nezájem potenciálních hráčů RD mužů o 
reprezentaci ČR.  

- V SBT doporučuje pokračování Miroslava Marka u RD mužů U20 v sezóně 2011/12. 
- V SBT pogratulovat Petru Tremlovi k vynikajícímu úspěchu na ME 2011 kadetů U16 

a doporučuje, na základě jeho žádosti, jeho pokračování u družstva kadetů U17, které 
se zúčastní MS 2012 v Litvě. 

- V SBT doporučuje věnovat pozornost nastavení pravidel pro využití hráčů ročníku 
narození 1995, kteří by se měli v roce 2012 zúčastnit jak MS kadetů U17 tak i ME 
juniorů U18. 

- Návrh na obsazení trenérského postu u RD juniorů U18 bude oznámen, vzhledem 
k nutnosti zajištění úzké spolupráce tohoto družstva s RD kadetů U17, na listopadové 
schůzi V SBT. 

 
2. Výběrové řízení na pozici hlavního trenéra RD juniorek U18  
 

V požadovaném termínu se do výběrového řízení na pozici hlavního trenéra RD juniorek U18 
přihlásilo těchto 5 trenérů: Petr Pajkrt, Jiří Bárta, Tomáš Veselý, David Zdeněk a Petr 
Kapitulčin. V SBT se z předložených materiálů seznámil s představou všech kandidátů o práci 
u RD a rozhodl doporučit V ČBF jmenovat hlavním trenérem RD juniorek U18 pro sezónu 
2011/12 Jiřího Bártu. 
 
3. Výběrové řízení na pozici hlavního trenéra RD kadetů U16  
 

V požadovaném termínu se do výběrového řízení na pozici hlavního trenéra RD kadetů U16 
přihlásili tito 4 trenéři: Stanislav Marian, Peter Bálint, Petr Reich a Petr Czudek.  V SBT se 
z předložených materiálů seznámil s představou všech kandidátů o práci u RD a rozhodl 
doporučit V ČBF jmenovat hlavním trenérem RD kadetů U16 pro sezónu 2011/12 Petra 
Czudka. 



4. Sportovně talentovaná mládež 
 

- V SBT bere na vědomí rozhodnutí V ČBF, který schválil V SBT navrhované změny 
v systému VSCM a s tím související změny v dělení dotace pro rok 2011.  

- Tomáš Kaprálek informoval V SBT o účasti na schůzce ředitelů SG, která se 
uskutečnila v úterý 4. října 2011 v Pardubicích. Od 1. září 2011 byl basketbal jako 
kmenový sport zařazen na SG v Jablonci nad Nisou (dívky – smluvní klub TJ 
Bižuterie Jablonec nad Nisou), naopak prakticky je ukončena činnost SG Praha 7 Nad 
Štolou a do vážných problémů se dostává SG České Budějovice vzhledem ke sloučení 
s jinou školou. V návaznosti na připravovaný zákon o sportu V SBT žádá V ČBF o 
podporu zachování současného systému SG, který je důležitou součástí péče o 
talentovanou mládež. 

- V SBT se problematikou sportovně talentované mládeže bude detailně zabývat na 
listopadové schůzi V SBT. 

 
5. Různé  
 

- V SBT nominoval Tomáše Bartoška (BK Pardubice) na konferenci FIBA Europe U14 
Get-Together, která se uskuteční ve dnech 22. – 23. října 2011 v Mnichově. 

- V SBT schvaluje seminář trenérů, který se uskuteční v neděli 6. listopadu 2011 
v Chomutově (garant semináře – Petr Drobný, BK ASK Chomutov). Absolvování 
semináře lze tedy využít k prodloužení platnosti trenérské licence. 

- Tomáš Kaprálek informoval V SBT o odborných trenérských sympoziích, které 
pořádá Trenérská akademie s.r.o. na podzim 2011 v Prostějově. Účast na sympoziích 
byla nabídnuta trenérům RD, NBL, ŽBL, VSCM, SCM, SpS a SG. 

 
  
Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 7. listopadu 2011 v Praze na Strahově (zasedací 
místnost č. 234) od 9:30 hodin.    
 
 
Zapsal: Tomáš Kaprálek 
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička 


