
Z Á P I S  
z jednání výboru SBT ze dne 7. března 2011 

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

 
 
 
1. Reprezentační družstva ČR  
 

- V SBT projednal návrh koncepce řízení RD zpracovanou Miroslavem Volejníkem. 
Členové V SBT materiál připomínkovali a pověřili Miroslava Volejníka zapracováním 
těchto úprav do dokumentu. Konečná verze koncepce řízení RD bude následně 
předložena ke schválení V ČBF.  

- V SBT žádá V ČBF, aby věnoval zvýšenou pozornost prezentaci všech RD na webu 
ČBF. V SBT doporučuje stanovit v každém RT osobu zodpovědnou za zveřejnění a 
průběžnou aktualizaci především těchto informací – složení RT, termíny a místa VT a 
MT, přehled přípravných utkání, širší a následná užší nominace, program akce FIBA. 
Neplnění této povinnosti by mělo být finančně sankcionováno. 

 
2. Sportovně talentovaná mládež 
 

- Tomáš Kaprálek informoval V SBT, že SCM a SpS obdržela dotaci za leden a únor 
2011. Zároveň s touto dotací byly rozeslány veškeré dokumenty MŠMT a ČBF 
vymezující činnost SCM a SpS v roce 2011. 

- Tomáš Kaprálek informoval V SBT, že VSCM obdržela veškeré dokumenty MŠMT a 
ČBF vymezující činnost VSCM v roce 2011. Zároveň byla všechna VSCM 
informována, že důsledné dodržování podmínek činnosti VSCM bude vyžadováno od 
sezóny 2011/12. 

 
3. Komise mládeže SBT  
 

- Petr Kapitulčin, jako předseda KM SBT, informoval V SBT o personálním obsazení 
nově jmenované KM SBT. Za členy KM SBT byly jmenováni: Jan Procházka, Pavel 
Borovička, Petr Čeněk a Pavlína Chocholoušová. 

- Petr Kapitulčin informoval V SBT o první schůzi KM SBT, která se konala 28. února 
2011 v Pardubicích. Zápis z této schůze obdrží V SBT v nejbližší době. 

- V diskusi o postavení KM SBT v rámci ČBF konstatoval V SBT, že KM SBT je, dle 
statutu SBT, poradním orgánem V SBT především v otázkách týkajících se basketbalu 
dětí a mládeže. 

 
4. Celostátní seminář 2011  
 

V SBT zahájil diskusi o plánovaném pořádání celostátního semináře trenérů v roce 2011. Jako 
nejlepší řešení se jeví spojení semináře s VT a přípravným zápasem některého z RD (možnost 
náhledu vybrané tréninkové jednotky a přípravného utkání). V SBT jako termín navrhuje 
předběžně červen 2011 a v případě, že seminář bude 2 denní, bude na FIBA Europe zaslána 
žádost o zajištění zahraničního lektora. 
 
 



5. FECC 2011 – 2013  
 

V požadovaném termínu do 28. února 2011 projevili zájem účastnit se projektu vzdělávání 
trenérů FIBA Europe Coaching Certificate tito tři trenéři: Milena Moulisová, Ondřej Sýkora a 
David Matuška. V SBT rozhodl do FECC 2011 – 2013 nominovat Milenu Moulisovou a žádá 
V ČBF o schválení finančního příspěvku této trenérce v podobném rozsahu jako v minulosti 
(úhrada dopravy, ubytování a stravování). 
 
6. Kemp FIBA Europe pro dívky U15 
 

Podobně jako v minulých letech organizuje FIBA Europe ve dnech 9. – 14. července 2011 ve 
Slovinsku (Postojna) 5. mezinárodní kemp pro dívky kategorie U15 (roč. 1996). Každá 
národní federace má právo nominovat na kemp 2 dívky U15, 1 trenéra této kategorie a 1 
rozhodčí. Výběrem hráček byl pověřen Miroslav Volejník ve spolupráci s RT RD kadetek 
U16, o nominaci trenéra rozhodne V SBT. Výběr rozhodčí spadá do kompetence ČABR. 
 
7. Různé  
 

- Tomáš Kaprálek informoval V SBT o zájmu FTK UP Olomouc otevřít ve školním 
roce 2011/12 první ročník studia Trenérské školy pro získání trenérské licence „A“. 
Na základě dotazů z řad zájemců o studium, V SBT potvrdil stálou platnost jedné z 
nutných podmínek pro udělení trenérské licence „A“ – středoškolské vzdělání 
ukončené maturitou. Podrobné informace o studiu lze nalézt na webu SBT.  

- V SBT obdržel žádost Štěpána Řenče o finanční spoluúčast ČBF při pořádání 
basketbalového kempu a 2 trenérských seminářů (účast trenérů Michaela Holtona a 
Herba Browna z USA). V SBT konání obou akcí vítá, bude o nich informovat na webu 
SBT, ale nemá ve svém rozpočtu prostředky pro jejich finanční podporu. 

- V SBT schvaluje seminář trenérů, který se bude konat v pátek 20. května 2011 
v Olomouci (garant semináře – Karel Hůlka, FTK UP Olomouc). Absolvování 
semináře tedy lze využít k prodloužení platnosti trenérské licence. 

 
  
Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 11. dubna 2011 v Praze na Strahově (zasedací 
místnost č. 234) od 9:30 hodin.    
 
 
Zapsal: Tomáš Kaprálek 
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička 


