
Z Á P I S  
z jednání výboru SBT ze dne 21. května 2012 

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

 
 
 
1. Reprezentační družstva ČR  
 

V SBT se zabýval fungováním RD juniorů U19, které se díky přidělení pořadatelství do ČR 
zúčastní v roce 2013 jako přímý účastník MS. V SBT konstatoval, že vzhledem 
k mimořádnosti akce by ČBF měla věnovat zvýšenou pozornost zajištění činnosti tohoto 
družstva. Na základě návrhu koordinátora mužských RD Jana Ulrycha vyjádřil V SBT 
podporu kandidatuře Petra Jachana na trenéra RD juniorů U19 pro MS 2013. 
 
2. Sportovně talentovaná mládež  
 

Kluby zařazené do programu MŠMT „Sportovně talentovaná mládež“ obdržely od ČBF další 
část dotace pro období květen až srpen (VSCM, SCM), resp. květen až červen (SpS). 
 

Sportovní střediska (SpS)  
V ČBF schválil návrh nových podmínek činnosti SpS, které by měly začít platit od sezóny 
2012/13. V návaznosti na toto rozhodnutí proto V SBT vypisuje výběrové řízení na zařazení 
klubů do nového systému SpS. Uzávěrka přihlášek bude 13. června 2012, podrobnosti budou 
zveřejněny na webu ČBF a SBT, zároveň je obdrží e-mailem současná SpS a všechny kluby 
hrající v sezóně 2011/12 celostátní soutěže. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny po 
uzávěrce přihlášek do celostátních soutěží 2012/13. 
 
3. Mezinárodní zahraniční semináře  
 

- Tomáš Kaprálek informoval V SBT, že ve spolupráci s Michalem Ježdíkem připravuje 
trenérský seminář v Praze, na kterém budou prezentovány poznatky z mezinárodního 
semináře mládežnických trenérů v Itálii (Cremona 14. – 15. dubna 2012). Podrobné 
informace o semináři (datum, místo, druhý lektor) budou v nejbližší době zveřejněny 
na webu SBT a rozeslány e-mailem trenérům.  

- V SBT obdržel několik pozvánek na zahraniční trenérské semináře. Na základě 
posouzení obsahu jednotlivých seminářů (lektoři, témata) rozhodl V SBT nabídnout 
účast na mezinárodním semináři v italském Rimini (29. června – 1. července 2012) 
dvěma vybraným trenérům z VSCM nebo SCM, kterým by ČBF uhradila jejich 
náklady – registrační poplatek, doprava, ubytování. Proplacení nákladů bude 
podmíněno písemným zpracováním dvou vybraných témat ze semináře (ke zveřejnění 
na webu SBT). 

 
4. Příprava talentovaných hráčů a hráček U15 
 

V SBT bere na vědomí rozhodnutí V ČBF, který jmenoval Tomáše Bartoška trenérem výběru 
chlapců U15 a Petra Kapitulčina trenérem výběru dívek U15. V návaznosti na toto rozhodnutí 
budou oba trenéři vyzváni, aby předložili rámcovou představu o fungování výběrů U15 
v sezóně 2012/13, včetně předpokládaného rozpočtu celé akce. 
 



5. FIBA 3x3 
 

V SBT bere na vědomí rozhodnutí FIBA o účasti RD 3x3 mužů, žen a juniorek U18 na MS 
2012. Zároveň bere V SBT na vědomí rozhodnutí V ČBF, který jmenoval Tomáše 
Holešovského vedoucím družstva – trenérem ženských RD 3x3 (ženy, juniorky U18) pro MS 
2012. Při výběru vedoucího družstva – trenéra mužů pro MS 2012 se V SBT ztotožnil 
s doporučením V ČBF a souhlasí se jmenováním Michaela Kruka do této pozice. Oba trenéři 
budou vyzváni k předložení plánu přípravy a způsobu nominace na MS 2012.  
 
6. Kemp FIBA Europe pro dívky U15 
 

V SBT po dohodě s RT RD kadetek U16 a nově jmenovaným trenérem výběru dívek U15 
Petrem Kapitulčinem rozhodl o následující nominaci na 6. mezinárodní kemp dívek U15 ve 
Slovinsku (1. – 6.7. 2012): 

- Hráčky: Lenka Šoukalová (BK Žďár nad Sázavou), Sabina Novotná (BA Sparta 
Praha) 

- Trenér: Zuzana Smilnická (KARA Trutnov) 
- Rozhodčí (nominace ČABR): Tereza Zikánová (Most) 

 
7. Staň se TRENÉREM basketbalu! 
 

V SBT posoudil všech 14 žádostí o zařazení do projektu ČBF „Staň se TRENÉREM 
basketbalu!“ (program pro trenéry s licencí „C“) a rozhodl o následujícím výběru: 

- Školení trenérů licence „B“ na UK FTVS Praha – Filip Marian, Martin Brejla 
- Školení trenérů licence „B“ na FTK UP Olomouc – Radovan Filip, Přemysl Hošek, 

Tomáš Chlebek, Jan Pastýřík 
 
8. Různé  
 

- V SBT pověřuje Petra Kapitulčina a Petra Jachana, aby spolupracovali s STK ČBF při 
přípravě termínové listiny pro sezónu 2012/13. 

- Tomáš Kaprálek informoval V SBT, že ke studiu Trenérské školy na UK FTVS Praha 
ve školním roce 2012/13 je prozatím přihlášeno 14 trenérů, což znamená, že 1. ročník 
bude otevřen. Případní další zájemci se mohou hlásit do 31. května 2012. 

- V SBT obdržel žádost Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál o podporu při 
zařazení basketbalu dívek jako kmenové sportu na toto gymnázium. V SBT nemá proti 
zařazením basketbalu na SG Bruntál námitek a pověřuje Tomáše Kaprálka, aby na SG 
odeslal podpůrný dopis.   

- V SBT schvaluje seminář trenérů, který se uskuteční v pátek 8. června 2012 
v Olomouci (garant semináře – Karel Hůlka, FTK UP Olomouc). Absolvování 
semináře lze tedy využít k prodloužení platnosti trenérské licence. 

- V SBT rozhodl vyhovět žádosti Štěpána Řenče o finanční spoluúčast (úhrada 
pronájmu haly) SBT při pořádání semináře s americkými trenéry Michaelem 
Holtonem a Herbem Brownem, který se uskuteční 7. července 2012 v Kralupech nad 
Vltavou. 

 
  
Příští schůze V SBT se bude konat v pátek 22. června 2012 v Praze na Strahově (zasedací 
místnost č. 234) od 9:30 hodin.    
 
 
Zapsal: Tomáš Kaprálek 
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička 


