SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 10/2018
Datum: Čtvrtek 13. prosince 2018
Místo: Pardubice (SH Dukla, V Ráji 311, 530 02 Pardubice)
Přítomni: Kaprálek, Geršl, Hůlka, Janík, Moulisová
Omluveni: Šotnar, Velenský, Welsch
Hosté: Michal Ježdík (SMÚ), Josef Mayer (ČABT), Roman Bednář (ČABT)

1. Změny Trenérského řádu
- T. Kaprálek předložil MK úvodní návrh nového znění Trenérského řádu, který by měl
být do 31. ledna 2019 předán LK a následně předložen ke schválení VH ČBF 2019.
- MK nové znění Trenérského řádu velmi pečlivě prodiskutovala a v rámci některých
článků a odstavců připomínkovala jejich znění.
- T. Kaprálek zapracuje do návrhu nového znění Trenérského řádu veškeré MK
odsouhlasené úpravy, opravy a změny, tato nová verze bude projednána na lednové
schůzi MK a následně předána LK.
- Trenérský řád bude LK předložen jako celek v novém znění, snahou je vytvořit
dokument, který nebude nutné příliš často v rámci VH ČBF měnit. Proto budou
některé další informace, především detaily k jednotlivým školením, zapracovány do
prováděcích pokynů, které bude možno aktualizovat kdykoliv to bude nutné.
2. Příprava nadcházejících školení v sezóně 2018/19
- Pokračuje příprava detailního obsahu školení TMB+Ž, byl schválen rámcový program,
K. Hůlka a R. Bednář pracují v jednotlivých tematických blocích na konkrétním
seznamu přednášek a klíčových sděleních, která by v nich měla zaznít.
- MK pověřila K. Hůlku přípravou rámcového programu výukového bloku specializace
basketbal ve školení TM+1L. Předpokládá se rozsah cca 60 vyučovacích hodin
v průběhu 3 x 2 dnů (vždy neděle odpoledne a celé pondělí).
3. Různé
- T. Kaprálek seznámil MK s aktuálním stavem (k 10.12.2018) trenérské základny dle
databáze ČBF. Pozitivem je, že již 3. rok po sobě se počet trenérů zvyšuje, a to ve
všech sledovaných kategoriích – o 202 v počtu všech registrovaných trenérů, o 29
v počtu trenérů s platnou licencí, o 51 v počtu trenérů a asistentů na soupiskách
v aktuální sezóně a o 18 v počtu trenérů na soupiskách v aktuální sezóně (rozdíl
oproti loňským číslům z 8.12.2017). Navíc je třeba započítat i dalších 73 trenérů, kteří
v září 2018 úspěšně absolvovali nově zaváděné školení TBB.
- Na školení TM+1L v sezóně 2018/19 je aktuálně přihlášeno 18 trenérů, uzávěrka
přihlášek je 31. prosince 2018.

-

-

Novoroční seminář trenérů se uskuteční ve čtvrtek 3. ledna 2019 v ZŠ Komenského
Nymburk, jako lektor vystoupí Torsten Loibl (GER). Uzávěrka cenově výhodnějších
online přihlášek s platbou 300,- Kč převodem je 27. prosince 2018, následná
registrace je možná před zahájením semináře přímo na místě s platbou 500,- Kč
v hotovosti. Před seminářem i po jeho ukončení je možno v hale ZŠ Komenského
zhlédnout utkání mezinárodního turnaje Crystal Bohemia Cup.
T. Kaprálek v závěru schůze poděkoval všem členům MK za výbornou spolupráci
v roce 2018 a popřál jim i všem jejich blízkým klidné prožití vánočních svátků.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat v úterý 8. ledna 2019 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

