
Z Á P I S  
z jednání výboru SBT ze dne 16. září 2013 

 
Výbor SBT 
Vondřička, Ulrych, Volejník, Tomajko, Jachan, Janovský, Kapitulčin, Petrovický 
 
Host 
Kaprálek 
 
K bodu 1 
Miroslav Marko, Romana Ptáčková, Petr Jachan, Jan Ulrych, Jiří Bárta, Dušan Štěnička, 
Richard Fousek, Michal Konečný, Miloš Pražák, Lubor Blažek, Jan Slowiak 

 
 
 
1. Hodnocení účasti mládežnických RD na akcích FIBA 2013  
 

Hodnocení proběhlo za účasti výše uvedených trenérů mládežnických RD, kteří stručně 
zhodnotili účast na ME resp. MS 2013 a zodpověděli doplňující otázky členům V SBT. 
Z hodnocení byly učiněny následující závěry:  

- V SBT bere na vědomí rezignaci Petra Czudka na post trenéra RD kadetů U16 a 
děkuje mu za dvouleté působení u tohoto družstva. Na volné místo bude vypsáno 
výběrové řízení. 

- V SBT doporučuje pokračování Miroslava Marka (muži U20), Romany Ptáčkové 
(ženy U20), Jana Ulrycha (junioři U18), Jiřího Bárty (juniorky U18) a Richarda 
Fouska (kadetky U16) u mládežnických RD v sezóně 2013/14. 

- V SBT doporučuje v sezóně 2013/14 společnou přípravu RD kadetek U16 (příprava 
na ME 2014) a RD kadetek U17 (příprava na MS 2014) pod vedením Richarda 
Fouska. 

- Na základě zkušeností trenérů s přípravou RD U16, dává V SBT ke zvážení zahájení 
diskuse o znovuzavedení věkové kategorie U16 v soutěžích ČBF. 

- V SBT nadále potvrzuje vánoční a velikonoční termín jako období, které je prioritně 
určeno pro případnou účast mládežnických RD na zahraničních turnajích.  

- V SBT žádá mládežnická RD, aby informace o všech akcích daného RD (plán 
přípravy, pozvánky na soustředění, nominace, atd.) šířili v souladu s bodem 6.1. 
Koncepce řízení činnost RD basketbalu – „Trenér RD je, zpravidla prostřednictvím 
vedoucího družstva, plně odpovědný za pravidelnou komunikaci s ČBF (výbor ČBF, 
výbor SBT, sekretariát ČBF, ostatní trenéři RD) a basketbalovými kluby (organizační 
pracovníci, trenéři) jednotlivých hráčů resp. hráček.“   

 
2. Sportovně talentovaná mládež  
 

V SBT provede na podzim 2013 pravidelné vyhodnocení činnosti VSCM, SCM a SpS. Jako 
součást hodnocení činnosti SpS bude vypsáno výběrové řízení pro kluby, které mají zájem o 
zařazení do tohoto programu. Pro programy SCM a VSCM výběrové řízení vypisováno 
nebude, vzhledem k plánovanému komplexnímu hodnocení 4 letého cyklu po letošní sezóně. 
 
3. Výběry U15 
 

Tomáš Kaprálek informoval V SBT, že oba trenéři výběrů U15 (Tomáš Bartošek a Petr 
Kapitulčin) mají zájem pokračovat ve své práci i v sezóně 2013/14. V SBT s jejich dalším 
fungováním souhlasí a doporučuje zahájit činnost výběrů U15 na podzim 2013 v podobném 
rozsahu jako v loňské sezóně – v souladu s rozpočtem ČBF pro rok 2013. Zároveň V SBT 



žádá V ČBF o navýšení rozpočtu pro rok 2014 tak, aby mohla být práce s výběry U15 ve 2. 
polovině sezóny 2013/14 zintenzivněna a rozšířena o účast na vybraném turnaji v ČR či 
zahraničí. 
 
4. Různé  
 

- V SBT nominoval Michalu Ferbasovou (Sokol Nusle) na konferenci FIBA Europe 
U14 Get-Together, která se uskuteční ve dnech 18. – 20. října 2013 v Praze. Za 
ČAMB se konference zúčastní Petr Čeněk (BK Brandýs nad Labem). 

- V SBT bere na vědomí zprávu Michaly Ferbasové (Sokol Nusle) z kempu dívek U15, 
který se uskutečnil ve dnech 7. – 12. července 2013 ve Slovinsku. 

 
 
Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 7. října 2013 v Praze na Strahově (zasedací 
místnost č. 234) od 9:30 hodin.       
 
 
Zapsal: Tomáš Kaprálek 
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička 


