SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 05/2019
Datum: Pondělí 29. dubna 2019
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Bednář, Geršl, Hůlka, Janík, Moulisová, Welsch
Omluven: Rón

1. Průběh a příprava školení trenérů v roce 2019
1.1. Školení TB-I (Baby Basket)
- Školení TB-I vypsaly Severní Morava (sobota 14.9. v Ostravě) a Severní Čechy (neděle
15.9. v Chomutově). MK potvrdila navržené organizační a odborné garanty těchto
školení: Ostrava – organizační garant Jiří Slaný + odborný garant Karel Hůlka,
Chomutov – organizační garant Petr Drobný + odborný garant Stanislav Marian.
- Důležitou součástí výstupu ze školení TB-I bude zpráva o průběhu, jejíž osnova bude
stanovena MK.
1.2. Školení TB-II (minibasketbal a žactvo) a školení TVB (trenér výkonnostního basketbalu)
- Školení TB-II vypsaly Severní Morava (7.6. – 8.6. a 21.6. – 22.6. v Ostravě), Praha
(31.5. – 2.6. a 7.6. – 9.6. v Praze) a Západní Čechy (24.5. – 26.5. a 8.6. – 9.6. místo
bude upřesněno), které zároveň vyhlásily i školení TVB – pátek 7.6. v Ostravě, pátek
31.5. v Praze a pátek 24.5. v Západních Čechách. MK potvrdila navržené organizační a
odborné garanty těchto školení: Ostrava – organizační garant Jiří Slaný + odborný
garant Karel Hůlka, Praha – organizační garant Jaromír Geršl a odborný garant Roman
Bednář, Západní Čechy – organizační i odborný garant Stanislav Marian.
- MK, na základě zaslaných návrhů od jednotlivých členů, stanovila nabídku témata pro
interaktivní workshop, který je součástí školení TB-II. Seznam témat bude zaslán na
jednotlivá oblastní pracoviště ČBF.
- Důležitou součástí výstupu ze školení TB-II a TVB bude zpráva o průběhu, jejíž osnova
bude stanovena MK.
1.3. Školení TB-III (dorost a dospělí)
- Výukový blok č. 2 specializace basketbal se bude konat ve dnech 7. – 8. května 2019
v Pardubicích, závěrečný blok č. 3 pak ve dnech 9. – 10. června 2019 v Olomouci.

-

Trenérskou stáž, která je součástí školení TB-III, již mají někteří účastníci splněnou, u
dalších aktuálně probíhá.
MK diskutovala o plánu školení TB-III pro sezónu 2019/20. Shoda panuje na tom, že
při vyhlášení školení by měli být zájemcům oznámeny již všechny termíny
(společného základu i specializace). Je otázkou, zda by specializace neměla
proběhnout hned po zářiovém společném základu (14. – 16. 9. a 20. – 22. 9. 2019)
tak, aby od ledna již mohla probíhat trenérská stáž. MK bude v této diskusi
pokračovat na své příští schůzi.

1.4. Školení ProfiT (profesionální trenér basketbalu)
- Školení ProfiT bude otevřeno ve školním roce 2019/20 na UK FTVS v Praze v úzké
spolupráci s hokejovým svazem a bude obsahově zaměřeno na tréninkový proces
profesionálních družstev dospělých a mládeže (RD dospělých a mládeže, družstva NBL
a ŽBL, VSCM a SCM). Rozsah školení bude v rámci 2letého studia cca 500 vyučovacích
hodin.
- Nabídka byla zaslána všem trenérům, kteří jsou držiteli trenérské licence „B“,
uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2019. Na základě dohody mezi ČBF a ČSLH bude do
studia zařazeno 15 trenérů basketbalu.
2. Impulsy trenérům mládeže
- Kurzu ITM se v letošním roce zúčastní 55 trenérů.
- Program školení je uzavřen a bude v nejbližší době rozeslán, společně s dalšími
organizačními pokyny, účastníkům.
3. Seminář ICC 2019 v Praze
- Mezinárodní trenérský seminář se bude konat ve dnech 10. – 11. srpna 2019 v Praze
jako součást přípravného turnaje RD mužů na MS 2019 v Číně.
- Program bude v oba dny zahájen v 9:30, v sobotu budou na programu 4 přednášky,
v neděli pak další 3 vystoupení. Probíhají jednání o lektorském obsazení, následně
bude zveřejněn informační leták semináře a spuštěno on-line přihlašování.
4. Různé
- T. Kaprálek informoval MK o vysvětlovací „kampani“, kterou se pokusil ve
zjednodušené formě přiblížit trenérům hlavní změny Trenérského řádu a důvody,
které tyto změny motivovaly. Členové MK věří, že delegáti VH ČBF se s myšlenkami
nového Trenérského řádu ztotožní a schválí jeho zavedení.

-

-

-

MK, zatím v obecné rovině, diskutovala o budoucím pořádání seminářů pro
obnovování platnosti trenérských licencí a podmínkách, které by tyto semináře měly
splňovat. Diskuse bude pokračovat na příští schůzi.
V rámci ME žen U20 v Klatovech se ve dnech 3. – 4. srpna 2019 bude konat trenérský
workshop zaměřený na dívčí basketbal (určený především pro trenéry SpS a SCM), ve
dnech 8. – 11. srpna 2019 proběhne tréninkový kemp hráčů a hráček kategorie U14,
který povede DJ Sackmann (USA).
R. Bednář informoval MK o schůzce k problematice basketbalu dětí, která se pod
záštitou GS ČBF a ČABT konala v úterý 16. dubna 2019 v Praze.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat v úterý 11. června 2019 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

