SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 03/2015
Datum: Pátek 27. března 2015
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Hůlka, Janík, Ježdík, Moulisová, Tomajko, Velenský
Omluven: Slowiak

1. Publikace pro trenéry dětí a mládeže
-

-

Vedoucí autorského kolektivu připravované publikace M. Velenský požádal autory,
aby mu nejpozději do 15. dubna 2015 zaslali finální verze jednotlivých textů.
MK se shodla, že důraz publikace a jejích textů bude především na praktické využití.
Zároveň MK doporučuje upřednostnit využití názorných fotografií před kreslením
diagramů (tam, kde je to možné).
MK pověřila D. Tomajka a M. Ježdíka vypracováním recenze publikace.

2. Vzdělávací program pro trenéry U15 a mladší
-

-

-

T. Kaprálek a K. Hůlka seznámili MK se dvěma variantami názvu programu („Impulsy
basketbalu dětí“ nebo „Impulsy trenérům mládeže“) a požádali členy MK o případné
další návrhy.
Program se uskuteční v Olomouci ve dvou termínech (5. – 7. června 2015 a 11. – 13.
září 2015), oba termíny budou mít totožné lektorské obsazení a obsahové zaměření.
Trenéři si tedy budou moci vybrat, zda budou preferovat posezónní či předsezónní
termín.
Kapacita programu bude 2 x cca 25 trenérů.
Nejbližší časový harmonogram programu: do 15. dubna 2015 zveřejnění informací, do
30. dubna 2015 uzávěrka přihlášek, do 15. května 2015 oznámení výběru trenérů
(výběr ve spolupráci s KBDM).

3. Návrh úprav Trenérského řádu
MK znovu diskutovala nad možnými úpravami Trenérského řádu, které by se měli týkat
školení trenérů licence „C“ a obnovování platnosti trenérských licencí.
- Prozatím mezi členy MK nepanuje shoda v rozdělení školení trenérů licence „C“
(licence „C youth“ pro kategorie U15 a mladší a licence „C basic“ pro oblastní soutěže
dospělých a kategorií U19 a U17). MK se proto tímto tématem bude zabývat i
v následujícím období.

-

S návrhem rozdělit semináře na „licenční“ a regionální“ členové MK souhlasí, změna
bude detailně prezentována na začátku sezóny 2015/16. Související změny
Trenérského řádu budou předloženy VH ČBF 2016.

4. Odborné komise ČBF
MK diskutovala o dosavadních zkušenostech s fungováním odborných komisí ČBF.
V návaznosti na aktuální informace o činnosti, které získávají členové MK ze zápisů ze schůzí
jednotlivých komisí, dává MK ke zvážení následující postřehy:
- MK doporučuje projednat větší propojenost odborných komisí ČBF. V souvislosti
s výchovou a vzděláváním mladých hráčů a hráček basketbalu je třeba vytvořit
ucelenější koncepci, a to na celosvětově uznávaném „pyramidálním principu“.
- Na četné připomínky z praxe MK dále doporučuje věnovat zvýšenou pozornost
jednak náboru dětí prostřednictvím tzv. malých klubů, jednak činnosti těchto klubů
v přípravné fázi sportovního tréninku. Zmíněnou koncepci totiž nelze řešit až od
kategorií U16 – U19, a to ještě pouze prostřednictvím SCM či jiných forem takové
realizace. V této souvislost M. Ježdík připomenul zatím pilotní studii a program MŠMT
„Třetí hodina pohybu navíc“ v záměrech náborů dětí a jejich základní sportovní
přípravy společně u několika olympijských sportovních her. V některých zemích je to
již běžná praxe.
- MK dále opakovaně upozorňuje na to, aby se zbytečně neurychloval vývoj herní
výkonnosti, zejména v minižákovských kategoriích. Smysl a hlavní záměr sportovní
přípravy dětí totiž spočívá v rozvoji a kultivaci základních pohybových dovedností,
nikoli hned ve specializované přípravě. Striktně institucionalizovaná praxe
minibasketbalu je v mnoha (sportovně vyspělých) zemích již dávno považována za
přežitek a za realizaci, která v dospělosti nepřináší dostatečný efekt.
5. Aktuální informace o další činnosti MK
5.1. Vzdělávací institut trenérů
Ve dnech 8. – 9. března 2015 se ve SC Nymburk uskutečnil úvodní výukový blok VIT 2015.
Jeho součástí byl i nedělní otevřený seminář, kterého se zúčastnilo 42 trenérů. Další výukový
blok proběhne ve dnech 12. – 13. dubna 2015.
5.2. Regionální semináře
V průběhu dubna a května 2015 proběhne čtvrtá série regionálních seminářů ČBF. Jako
lektoři budou působit Jan Karger a Zdeňka Engelthalerová, téma „Odrazové dovednosti jako
prostředek stimulace silových schopností“ se zaměřením především na kategorie žactva a
minižactva. Semináře proběhnou v Ostravě (7. dubna 2015), Pardubicích (20. dubna 2015) a
Karlových Varech (4. května 2015).

5.3. Trenérská knihovna 24vterin.cz
Chod trenérského webu 24vterin.cz probíhá dle standardního plánu – web je minimálně 2x
týdně aktualizován a v průběhu každého měsíce je navíc zveřejněno téma měsíce,
videorozhovor „1 na 1“ s vybranou trenérskou osobností a trenérský bulletin „Čti a reaguj“.
6. Různé
-

-

M. Ježdík informoval MK, že bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi
olympijskými sportovními hrami (fotbal, hokej, basketbal, volejbal, házená) v oblasti
vzdělání a vzdělávání.
M. Ježdík informoval MK, že předal na VMS ČOV žádost o překlad publikace „Strength
and Conditioning for Team Sports“.
T. Kaprálek informoval MK o nabídce FIBA Europe, která nabízí spolupráci při
pořádání trenérských seminářů (zajištění zahraničního lektora a spoluúčast při
financování jeho nákladů).

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat ve čtvrtek 30. dubna 2015 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 209).

