SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 01/2020
Datum: Středa 22. ledna 2020
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Bednář, Hůlka, Janík, Moulisová
Omluveni: Geršl, Rón, Welsch

1. Aktuální stav školení v sezóně 2019/20
1.1. Školení TB-I (Baby Basket)
- Nejbližší termín pro nová školení TB-I je září 2020.
- Termín školení TB-I již vypsala Jižní Morava (neděle 6. září 2020 v Brně). Odborným
garantem školení bude Zdeněk Janík, organizačním garantem Eva Vyroubalová.
1.2. Školení TB-II (minibasketbal a žactvo) a školení TVB (trenér výkonnostního basketbalu)
- Nejbližší termín pro nová školení TB-II, jejichž součásti jsou i školení TVB, je květen a
červen 2020.
- Termín školení TB-II již vypsala Střední Morava (22. – 24. května a 5. – 7. června 2020
v Olomouci), jeho součástí bude i školení TVB (pátek 22. května 2020). Odborným i
organizačním garantem školení bude Karel Hůlka.
1.3. Školení TB-III (dorost a dospělí)
- Aktuálně probíhá trenérská stáž účastníků školení ve SCM.
- Pro trenéry, kteří neabsolvovali společný základ v září 2019, je vypsán únorový termín
(8. – 10. února a 14. – 16. února 2020).
- Následně bude školení TB-III v sezóně 2019/20 uzavřeno 2 výukovými bloky
specializace: 22. – 23. března 2020 v Pardubicích a 19. – 21. června 2020 v Olomouci.
1.4. Školení ProfiT (profesionální trenér basketbalu)
- Školení ProfiT pokračovalo výukovým blokem č. 4 ve dnech 4. – 7. ledna 2020
(specializace v rámci Turnaje Crystal Cup v Nymburce, obecná část).
- Ve dnech 27. – 28. ledna 2020 je plánována trenérská stáž v Red Bull Academy
Salzburg.
- Následovat bude výukový blok č. 5 ve dnech 3. – 5. února 2020 (obecná část,
přednáška Michaely Veselé a přednáška Radima Valigury).

2. Úpravy Trenérského řádu pro VH ČBF 2020
- T. Kaprálek předložil MK návrh úprav Trenérského řádu, které vycházejí z roční
zkušenosti se zaváděním nového systému vzdělávání trenérů do každodenní praxe.
Jedná se o sjednocení přístupu k absolventům VŠ se zaměřením na TV a sport a
absolventům SG, změnu kvalifikačních předpokladů pro asistenty trenérů ve všech
soutěžích pořádaných ČBF a zrušení přechodného ustanovení pro přechod na nový
systém trenérských licencí k 30. červnu 2019.
- MK návrh úprav Trenérského řádu schválila a pověřila T. Kaprálka předložením
dokumentu LK pro jednání o změně řádů v rámci VH ČBF 2020.
3. Různé
- Adam Blažej předložil MK zjednodušený text jeho publikace „Motivace dětí a mládeže
ve sportu“ se zaměřeném na praktické využití pro basketbalové trenéry dětí a
mládeže (viz zadání MK na prosincové schůzi). MK upravený materiál prodiskutovala
a pověřila M. Moulisovou a Z. Janíka, aby autora seznámili s poznámkami a
připomínkami, případně i dalšími náměty, které jim členové MK zašlou nejpozději do
3. února 2020.
- R. Bednář seznámil MK s návrhem ČABT, který doporučuje sjednocení přestupního
termínu 30. září pro kategorie U15 a mladší. MK tomuto opatření vyjádřila podporu a
pověřila R. Bednáře zpracováním tohoto ustanovení jako společného návrhu ČABT a
MK a předložením LK pro jednání o změně řádů v rámci VH ČBF 2020.

- M. Moulisová a T. Kaprálek seznámili MK s pilotním vzdělávacím kurzem pro trenéry

-

přípravek (Baby Basket) a minibasketbalu, který se bude konat ve dnech 8. – 9. února
2020 v Kolíně. Výběr trenérů (skupina cca 20 účastníků) vycházel především z jejich
účasti na semináři s Mauriziem Cremoninim (ITA) „Easy Basket in Europe“ ve dnech
5. – 6. října 2019 v Praze. Hlavním cílem kurzu bude sdílení aktuálních pohledů na
basketbalový trénink nejmladších věkových kategorií s aktivním zapojováním všech
účastníků. Na základě zpětné vazby z kurzu jak od lektorů, tak i od účastníků, bude
rozhodnuto o případném dalším pokračování, a především o začlenění této akce do
systému vzdělávání basketbalových trenérů.
T. Kaprálek seznámil MK se žádostí Jana Hrabíka o přijetí do MK jako zástupce UK
FTVS Praha. MK rozhodla pozvat J. Hrabíka na březnovou schůzi MK s cílem
především seznámit se detailně s aktuálním stavem na oddělení basketbalu UK FTVS
Praha.

-

V rámci turnaje Crystal Cup v Nymburce se v sobotu 4. ledna 2020 konal „Novoroční
seminář trenérů“. Lektorem obou přednášek byl Torsten Loibl (GER), semináře se
zúčastnilo 98 trenérů.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat ve středu 4. března 2020 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

