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

 
Výbor SBT 
Vondřička, Ulrych, Volejník, Tomajko, Jachan, Janovský, Kapitulčin, Petrovický  
 
Host 
Kaprálek 

 
 
 
1. Reprezentační družstva ČR  
 

- Do výběrového řízení na místo hlavního trenéra pro RD mužů U20 se v požadovaném 
termínu (do 3. ledna 2011) nikdo nepřihlásil. V SBT proto navrhuje jmenovat 
trenérem tohoto družstva Miroslava Janovského. V SBT pověřuje Jana Ulrycha, aby 
celou záležitost dořešil na nejbližší schůzi V ČBF. 

- V SBT pověřil Miroslava Volejníka zpracováním koncepce řízení RD, která by měla 
vymezit základní principy fungování RD v průběhu celé sezóny. Tento materiál 
projedná V SBT na své příští schůzi a následně jej dá k dispozici RT všech RD. 
V návaznosti na tento krok rozhodl V SBT nezvat na únorovou schůzi V SBT trenéry 
všech mládežnických RD. 

 
2. Sportovně talentovaná mládež 
 

V SBT se na příští schůzi bude zabývat podmínkami činnosti SpS, SCM a VSCM pro rok 
2011. Podklady pro toto jednání připraví Petr Kapitulčin (SpS, SCM) a Petr Jachan (VSCM).  
 
3. Různé  
 

- V SBT pověřuje Petra Kapitulčina účastí na VH ČAMB, která se koná 25. ledna 2011. 
Zároveň V SBT doporučuje, aby problematika minibasketbalu byla začleněna pod KM 
SBT, která by tak odborně pokrývala celý mládežnický basketbal. Výbor ČAMB byl 
měl právo nominovat do KM SBT jednoho svého zástupce. 

- V SBT obdržel k posouzení žádost Štěpána Válka, který nabízí ČBF „tiché 
partnerství“ s FTK UP Olomouc v projektu celoživotního vzdělávání v programu 
grantů EU Leonardo da Vinci. V SBT doporučuje vstup ČBF do tohoto projektu a 
pověřuje Dušana Tomajko, v případě schválení V ČBF, dořešením všech procesních 
záležitostí. 

- FIBA Europe organizuje v období 2011 – 2013 již 3. ročník FECC. V SBT vypisuje 
pro případné zájemce tyto podmínky (podrobnosti budou zveřejněny na webu ČBF a 
SBT, uzávěrka přihlášek 28. února 2011): 

1) Trenérská licence „A“ nebo „B“ 
2) Aktivní znalost angličtiny (ústní i písemný projev) 

 
  
Příští schůze V SBT se bude konat ve čtvrtek 10. února 2011 v Praze na Strahově (zasedací 
místnost č. 234) od 9:30 hodin.    
 
 
Zapsal: Tomáš Kaprálek 
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička 


