
SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 03/2017 
 

Datum: Středa 15. března 2017 

Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6) 
 

Přítomni: Kaprálek, Hůlka, Janík, Tomajko 

Omluven: Geršl, Moulisová, Slowiak, Velenský 

Host: Michal Ježdík (vedoucí SMÚ) 

 
 

1. Školení trenérů  
 

1.1. Školení trenérů licence „A“ 

- MK diskutovala o současném pojetí školení trenérů licence „A“ a konstatovala, že se 

v dlouhodobějším horizontu bude zabývat jeho možnými úpravami, a to především 

z pohledu obsahu, lektorského zabezpečení, vstupních a výstupních požadavků, apod. 
 

1.2. Školení trenérů licence „B“ 

- Obsahová náplň, lektorské a organizační zabezpečení 1. a 2. bloku (květen 2017) 

specializace v Olomouci jsou připraveny.  

- M. Velenský informoval MK o nutné změně termínu 3. bloku specializace v Praze, 

který se bude konat od 1. června do 3. června 2017 (čtvrtek až sobota). Zároveň MK 

předložil rámcový program tohoto bloku, který bude obsahově zaměřen na herní 

činnosti jednotlivce. 

- MK vytipuje vhodné trenéry, kteří by, společně s M. Velenským, vytvořili zkušební 

komisi pro závěrečné hodnocení účastníků školení.  
 

1.3. Školení trenérů licence „C“ 

- MK pověřila T. Kaprálka, aby zpracoval návrh rámcové osnovy pro školení trenérů 

licence „C“, jejíž dodržování by bylo v budoucnu závazné pro všechny pořadatele. MK 

tento návrh projedná na své nejbližší schůze a následně rozhodne o případných 

pokynech či doporučeních pro rok 2017.  

 

2. Metodické publikace 
 

- K. Hůlka informoval MK, že připravovaná publikace pro Baby Basket bude koncem 

března 2017 předložena MK, KBDM a ČABT k prvnímu čtení a připomínkování. 

- K. Hůlka informoval MK, že je již přeloženo 150 stran publikace Italské basketbalové 

federace (FIP) pro vedení tréninkového procesu dětí a mládeže a předpokládaný 

termín dokončení je konec května 2017. 

- T. Kaprálek informoval MK, že probíhají finální úpravy pro vydání úvodního čísla 

tištěného trenérského bulletinu. 

 



3. Další vzdělávací aktivity SMÚ ČBF 
 

3. 1. Vzdělávací institut trenérů 
 

- T. Kaprálek informoval MK, že úvodní seminář VIT se bude konat v pondělí 27. března 

2017 v Ostravě jako Dialogy 4/2017 na téma „Talent a leader“. Akci pořádá ČBF ve 

spolupráci s TMS ČOV, uzávěrka přihlášek je v pátek 24. března 2017 a podrobnější 

informace na http://komise.cbf.cz/ 
 

3.2. Impulsy trenérům mládeže 
 

- Ve středu 1. března 2017 byly zveřejněny úvodní informace o ITM 2017 a zároveň 

byla otevřena registrace. Aktuálně je přihlášeno 46 zájemců, zbývají 4 volná místa.    
 

3.3. Kondiční trenér a trenér HČJ 
-  

- SMÚ připravuje odborné kurzy pro basketbalové kondiční trenéry (strength and 

conditioning coach) a trenéry HČJ (skills and player development coach). Podrobnější 

informace budou zveřejněny v nejbližší době. 

   

4. Různé 
 

- Program MŠMT „Hodina pohybu navíc“ bude s největší pravděpodobností ve školním 

roce 2017/18 vyhlášen jako rozvojový program, zároveň je připravována metodika 

pro zavedení HPN do mateřských škol. 

- MK diskutovala o podnětu J. Geršla, který upozornil na nízký počet utkání ve 2. fázi 

žákovské ligy U14 pro družstva, která nepostoupí do extraligy. MK doporučuje tuto 

připomínku řešit v rámci KBDM a pověřuje J. Geršla, aby této komisi dodal podklady 

k projednání. 

- Pro mezinárodní trenérský seminář, který se bude konat v Praze ve dnech 23. – 24. 

června 2017 v rámci ME žen, jsou již potvrzeni lektoři Torsten Loibl (GER), Francesco 

Cuzzolin (ITA – kondiční trenér) a Koichi Sato (JAP – kondiční trenér). Dalšími 

potenciálními lektory, se kterými probíhá jednání, jsou Sergio Scariolo (ITA), Igor 

Kokoskov (SRB) a Andrea Trinchieri (ITA).    

 

 

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat ve středu 12. dubna 2017 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin 

(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234). 

http://komise.cbf.cz/

