KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – CHLAPCI
ZÁPIS ze setkání č.55
Datum:

středa, 24.11.2021, 9:30

Místo:

DOCK, Voctářova 5, Praha 8

Přítomni:

František Rón, Tomáš Kaprálek, Petr Czudek, Jiří Welsch (předseda), Michal Ježdík
(host)

Omluveni:

Ronen Ginzburg, Dušan Bohunický, Petr Jachan

1. Úvod
•

Předseda komise v úvodu přivítal všechny její přítomné členy a hosty a představil program
setkání:
o STM – rekapitulace změn a jejich komunikace během léta 2021
o STM – rekapitulace rozdělení financí do klubů v roce 2021
o Setkání hlavních trenérů U16, U17, U18 a U20 – rekapitulace reprezentačního léta
2021
o TVCom – přenosy zápasů Extraligy U17
o Smlouvy STM – obecné nastavení; přestup Matěje Dáni z USK Praha do Basket Brno
o Různé

2. STM – rekapitulace změn a jejich komunikace během léta 2021
•
•

Předseda zrekapituloval změny, o kterých komise během jara 2021 diskutovala, které byly v
červnu 2021 předložené Výboru ČBF a následně schválené.
Zároveň shrnul komunikaci všech těchto změn 14 Sportovním Centrům Mládeže, která byla
realizovaná formou osobních návštěv těchto klubů a setkáními s jejich představiteli v průběhu
měsíců července, srpna a září.

3. STM – rekapitulace finálního rozdělení financí do klubů v roce 2021
•
•

•

Předseda komise seznámil její členy s rozdělením finančních prostředků v letošním roce jak do
Sportovních Center Mládeže, tak do Sportovních Středisek chlapců.
Mezi 67 klubů tvořících pyramidu STM chlapců (14 Sportovních Center Mládeže a 53
Spolupracujících SpS) bylo za rok 2021 rozděleno 15.820.000 Kč, což představuje navýšení
finančních prostředků do STM oproti roku 2020 (před rozdělením mimořádného příspěvku
vyplývajícího z pandemie covid-19).
Třetí rok za sebou se zvýšila průměrná částka na jedno Spolupracující SpS.

4. Setkání hlavních trenérů U16, U17, U18 a U20 – rekapitulace reprezentačního léta 2021
•
•

•

11. října se v Kutné Hoře sešli hlavní trenéři všech mládežnických reprezentačních družstev
s cílem zrekapitulovat léto 2021 – přípravy i vrcholné akce jednotlivých družstev.
Předseda komise seznámil členy se shrnujícími výstupy z tohoto setkání, kterými jsou:
o STŘELBA jako základ úspěchu a neúspěchu našich reprezentačních týmů.
o KOMUNIKACE o vývoji moderního basketbalu, která je vedená do jednotlivých částí
basketbalové komunity – přehodnotit, zda mluvíme správné věci správným směrem.
o REPREZENTAČNÍ KONCEPT U17 – zamyslet se nad jeho nastavením a obsahem, a zda
ho nevyužít pro práci s širší skupinou hráčů ovlivněných biologických věkem.
Předseda komise se s časovým předstihem potkal s členy Dušanem Bohunickým a Petrem
Jachanem, kteří se z dnešního setkání KVB-CH omluvili, aby jim toto téma představil a znal
jejich názor na něj.

5. TVCom – přenosy zápasů Extraligy U17
•

•

•
•

Na podnět reprezentačních trenérů bylo otevřeno téma povinnosti vysílat zápasy Extraligy
U17, které bylo již v minulosti diskutované. V současné chvíli mají kluby povinnost vysílat
pouze zápasy Extraligy U19.
Všichni členové komise se vyjádřili souhlasně s tím, že zaznělo několik připomínek:
o Pokud vyžadovat, tak důsledně (ve spojitosti s tím se zamyslet nad velkým množstvím
nerealizovaných přenosů Extraligy U19 nebo nad jejich slabou kvalitou).
o Pokud zavádět již ve stávající sezóně 2021/22, tak s platností pro kluby, které patří do
pyramidy STM.
o Zamyslet se nad pozitivní motivací pro kluby k realizaci přenosů spíše než ukládáním
povinností a nařízeními.
Komise se shodla, že od sezóny 2022/23 by měly být přenosy Extraligy U17 zahrnuté v Rozpisu
soutěží STK ČBF.
Předseda komise se s časovým předstihem potkal s členy Dušanem Bohunickým a Petrem
Jachanem, kteří se z dnešního setkání KVB-CH omluvili, aby jim toto téma představil a znal
jejich názor na něj.

6. Smlouvy STM – obecné nastavení; přestup Matěje Dáni z USK Praha do Basket Brno
•
•

Předseda komise otevřel téma přestupů STM a nastavení některých parametrů Smluv o
dočasném převodu práv hráče.
Zároveň seznámil členy komise s průběhem přestupu Matěje Dáni z klubu USK Praha do klubu
Basket Brno, který se řešil v průběhu několika měsíců, kdy Matěj Dáňa byl hráčem USK Praha
právě na základě Smlouvy o dočasném převodu práv hráče podepsané mezi jeho mateřským
klubem BK Jihlava a novým klubem USK Praha. Nejasnosti vyplývající z práv a nároků v tomto
trojúhelníku mateřský klub (BK Jihlava) – nový klub (USK Praha) – třetí klub (Basket Brno)
při porovnání Přestupního řádu a Smlouvy o dočasném převodu práv hráče jsou mimo jiné
impulsem pro otevření výše zmíněného tématu.

•

•
•

Členové komise ve většině souhlasily s názorem předsedy KVB-CH, který k této záležitosti
napsal oficiální stanovisko a předal ho matriční komisařce před schválením přestupu; s tím, že
nejsou schopni posoudit právní detaily celé záležitosti. Jeden z členů komise s tímto
stanoviskem nesouhlasil.
Komise se shodla, že tématem přestupů a odměn v rámci STM se bude v obecné rovině
věnovat při svém dalším setkání.
Předseda komise se s časovým předstihem potkal s členy Dušanem Bohunickým a Petrem
Jachanem, kteří se z dnešního setkání KVB-CH omluvili, aby jim toto téma představil a znal
jejich názor na něj.

7. Různé
•

•

V závěru byla k diskuzi předložená otázka vytíženosti trenérů a potažmo i hráčů patřících do
reprezentačního týmu U16, kteří v průběhu sezóny mají několik srazů a herních akcí (TON,
Velikonoční turnaj ve Francii apod.) a zároveň i nejdelší letní přípravu spojenou s pozdním
návratem z vrcholné letní akce.
Výstupem této debaty je vzetí v potaz výše zmíněných faktů s ohledem na budoucí sestavování
a fungování realizačního týmu U15/U16.

Zpracoval: Jiří Welsch, předseda KVB-CH

