ZÁPIS
z jednání výboru SBT ze dne 7. listopadu 2011
Výbor SBT
Vondřička, Ulrych, Volejník, Tomajko, Jachan, Kapitulčin, Petrovický
Omluven: Janovský
Host
Kaprálek

1. Reprezentační družstva ČR
-

-

-

V ČBF, na základě výběrového řízení a následného návrhu V SBT, jmenoval Petra
Czudka trenérem RD kadetů U16 a Jiřího Bártu trenérem RD juniorek U18 pro sezónu
2011/12.
V ČBF, na základě návrhu V SBT, jmenoval Petra Tremla trenérem RD kadetů U17,
které se zúčastní MS 2012 v Litvě.
V ČBF, na základě návrhu V SBT, rozhodl o pokračování Miroslava Marka u RD
mužů U20 v sezóně 2011/12.
V SBT bere na vědomí informaci V ČBF o pokračování Pavla Budínského u RD mužů
a Lubora Blažka u RD žen.
Trenér RD juniorů U18 Jan Ulrych informoval V SBT o schůzce s trenérem RD
kadetů U17 Petrem Tremlem, která se týkala možností spolupráce a úzké součinnosti
těchto družstev v sezóně 2011/12. V návaznosti na pozitivní výsledek této schůzky
doporučuje V SBT pokračování Jana Ulrycha u RD juniorů U18 v sezóně 2011/12.
V SBT doporučuje V ČBF schválit realizační týmy těchto RD:
o RD kadeti U16: Petr Czudek (trenér), Patrik Smažák (asistent), Dušan Štěnička
(vedoucí družstva), Jaroslav Kopecký (masér), Vladimír Dvořák (doktor).
o RD kadetky U16: Richard Fousek (trenér), Richard Klein (asistent), Zdeněk
Švec (vedoucí družstva), Antonín Schuster (masér), Milan Urban (doktor).
o RD ženy U20: Marcela Krämer (trenérka), Jana Klečková (asistentka), Zuzana
Polonyiová (vedoucí družstva), Pavel Vilím (masér), Martina Maulová
(doktorka).

2. Sportovně talentovaná mládež
V SBT se detailně zabýval návrhem pro fungování programu MŠMT č. II – Sportovně
talentovaná mládež (státní podpora sportu) v roce 2012.
Sportovní střediska (SpS)
- V SBT konstatoval, že současný systém SpS ne vždy naplňuje svůj základní cíl – tedy
vytvoření co nejširší hráčské základny, tréninkový proces odpovídající danému věku
vedený kvalifikovanými trenéry a následné předávání talentovaných hráčů a hráček do
systému SCM.
- V návaznosti na toto konstatování V SBT navrhuje ponechat současný systém SpS (19
chlapeckých + 14 dívčích SpS) beze změn do konce sezóny 2011/12, tedy do 30. 6.
2012, s jednotnou dotací 90 000,- Kč pro jedno SpS.
- Od 2. pololetí roku 2012 navrhuje V SBT nastavit nový systém SpS, který by částečně
přenesl zodpovědnost za fungování SpS na SCM. Nový systém SpS předloží V SBT
ke schválení V ČBF do 31. 3. 2012 (celková dotace 33 x 90 000,- Kč dělená v poměru
10:9 mezi chlapeckou a dívčí složku).

Sportovní centra mládeže (SCM)
- V SBT konstatoval, že jediným klubem mimo systém SCM, který plní podmínku
účasti obou družstev dorostu (U17 i U19) v extralize, je BK DE Prosek (dívky).
V SBT však nedoporučuje zřizovat další dívčí SCM v Praze.
- V SBT doporučuje ponechat současný systém SCM v platnosti i pro rok 2012 (10
chlapeckých a 9 dívčích SCM).
- Základní částku, kterou dostane každé SCM, navrhuje V SBT ponechat ve stejné výši
jako v loňském roce, tedy 270 000,- Kč. Následnou diferenciaci v dotaci nastavit,
podobně jako v minulých letech, dle výsledků bodování SCM (částku určenou na
diferenciaci v úvodu rozdělit v poměru 10:9 mezi chlapeckou a dívčí složku).
- Vzhledem k neplnění podmínek činnosti SCM (pouze jedna extraliga) navrhuje
V SBT přidělit pro rok 2012 klubům BCM Lokomotiva Plzeň a BK BCM Prostějov
pouze základní částku bez jejího dalšího navýšení dle bodování SCM. Toto opatření
(možnost jednoletého podmínečného fungování SCM po sestupu z jedné extraligy),
případně i další, která by řešila neplnění ostatních podmínek činnosti SCM, zapracuje
V SBT do materiálů vymezujících fungování SCM.
Vrcholová sportovní centra mládeže (VSCM)
- V SBT doporučuje ponechat současný systém VSCM v platnosti i pro rok 2012 (3
chlapecká VSCM – USK Praha, BK Pardubice, JBC Brno) se stejným rozsahem
dotace jako v roce 2011.
- V SBT navrhuje rozdělit dotaci určenou na VSCM v poměru 10:9 mezi chlapeckou a
dívčí složku s tím, že v dívčí složce (vzhledem k současné neexistenci VSCM) bude
tato částka využita v diferenciaci SCM dle výsledků bodování.
- V SBT se bude na své příští schůzi zabývat možnostmi fungování VSCM i v dívčí
složce.
V SBT doporučuje, v souladu s aktualizovanými zásadami MŠMT, zajistit čerpání dotace
účelově určené na Sportovně talentovanou mládež prioritně na financování systémů VSCM,
SCM a SpS a financování dřívějšího programu „sportovní talent“ zajistit z jiných zdrojů.
3. Hra FIBA 3x3
V návaznosti na aktuální informace o hře FIBA 3x3 (návštěva sportovního ředitele FIBA 3x3
Kosty Ilieva v Praze), především týkající se plánovaných každoročních akcí pro RD, V SBT
doporučuje V ČBF zvážit vypsání výběrového řízení na pozici trenéra – koordinátora
mužských a ženských mládežnických RD hry FIBA 3x3.
4. Celostátní konference SBT 2011
Celostátní konference SBT se bude konat v pondělí 12. prosince 2011 od 12:00 v Praze na
Strahově. Do orgánů CK SBT bude V SBT – v souladu s jednacím řádem – navrhovat tyto
osoby:
- Pracovní předsednictvo: Miroslav Vondřička, Jan Ulrych + 1 delegát z pléna
- Mandátová komise: Tomáš Kaprálek + 2 delegáti z pléna
- Návrhová komise: Miroslav Janovský + 2 delegáti z pléna
5. Celostátní trenérské semináře
V návaznosti na účast vybraných trenérů (Michal Ježdík, Petr Jachan, Jan Slowiak, Dušan
Bohunický, Vladimír Hojka) na zahraničních seminářích v létě 2011 se v prosinci 2011 a
lednu 2012 uskuteční série 3 trenérských seminářů (Praha, Pardubice, Prostějov), jejichž
tématem bude prezentace poznatků z trenérských klinik v Barceloně (ESP), Bělehradu (SRB)
a Pesaru (ITA). Podrobnější informace o seminářích bude v nejbližší době zveřejněna na
webu SBT. Účast na alespoň 1 semináři bude povinná pro hlavní trenéry VSCM, SCM a SpS.

6. Různé
-

-

-

-

V SBT bere na vědomí zprávu Tomáše Bartoška (BK Pardubice) o jeho účasti na
konferenci FIBA Europe U14 Get-Together, která se uskutečnila ve dnech 22. – 23.
října 2011 v Mnichově. V SBT ocenil kvalitu zaslané zprávy a děkuje Tomáši
Bartoškovi za reprezentaci ČBF na této akci.
V SBT schvaluje seminář trenérů, který se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2011
v Českém Brodě (garant semináře – Stanislav Šaroch, BK Český Brod). Absolvování
semináře lze tedy využít k prodloužení platnosti trenérské licence.
V SBT obdržel od pořadatelů Champions Camp (Kralupy nad Vltavou) nabídku ke
spolupráci při organizaci výběrových kempů v roce 2012. V SBT bere žádost na
vědomí a bude se jí zabývat na své příští schůzi – v širším kontextu s problematikou
podpory ČBF kempům mládeže obecně.
V SBT obdržel od Jiřího Novotného k posouzení materiál „Krok za krokem
basketbalem – doporučený trenérský manuál“. V SBT se s předloženým materiálem
seznámil a rozhodl pozvat Jiřího Novotného na svou příští schůzi s cílem získat více
informací o vzniku tohoto materiálu a jeho účelu.

Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 12. prosince 2011 v Praze na Strahově (zasedací
místnost č. 234) od 9:30 hodin.

Zapsal: Tomáš Kaprálek
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička

