
 

SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 01/2021 
 

Datum: Středa 29. září 2021 

Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8) 
 

Přítomni: Kaprálek, Bednář, Hůlka, Janík, Landa, Moulisová, Rón, Welsch 

Omluven: Geršl 

Host: Holešovský 

 
 

1. Aktuální průběh školení v sezóně 2020/21 a 2021/22 
 

1.1. Školení TB-I (Baby Basket) 

- Školení proběhlo v Brně 5. září 2021 (35 účastníků), Roudnici nad Labem 5. září 2021 

(52 účastníků) a Českých Budějovicích 11. září 2021 (29 účastníků). 

- Všichni účastníci školení obdrželi publikace „Baby Basket: sportovní příprava dětí ve 

věku 6 – 10 let“ a „Poznat a naučit Easybasket“. 

- Odborní garanti jednotlivých školení Zdeněk Janík, Tomáš Holešovský a Marek Kos 

(písemně) zhodnotili jejich organizační zabezpečení, průběh a lektorský tým. 

- MK se společně s odbornými garanty shodla, že pokud by se v průběhu sezóny 

objevila skupina cca 12 – 15 zájemců, tak bude školení operativně uspořádáno i mimo 

standardní zářiový termín.  
 

1.2. Školení TB-II (minibasketbal a žactvo) a školení TVB (trenér výkonnostního basketbalu) 

- Školení proběhlo v Brně 11. – 13. června a 25. – 27. června 2021 (18 účastníků TB-II a 

13 účastníků TVB). 

- Aktuálně probíhá školení v Plzni 17. – 19. září a 1. – 3. října 2021. 

- Všichni účastníci školení obdrželi publikace „Jak pracovat s motivací a mentálními 

dovednostmi u dětí do 15 let“ a „Trénink2: výchova k úspěchu ve sportu i v životě“. 

- Školení plánované v Hradci Králové 8. – 10. října a 5. – 7. listopadu 2021 bylo pro 

nízký počet zájemců zrušeno. 

- Hodnocení školení TB-II a TVB proběhne na příští schůzi. 
 

1.3. Školení TB-III (dorost a dospělí) 

- Průběh školení v sezóně 2020/21 byl výrazně ovlivněn omezeními COVID-19. 

Společný základ proběhl ještě standardně v září 2020, ale únorový termín musel být 

přesunut až na červen 2021. Také specializaci basketbal nebylo možné realizovat v 



 

plánovaném rozsahu 3 dvoudenních výukových bloků, a proto byly nahrazeny 1 

pětidenním výukovým blokem, který se konal ve dnech 23. – 27. června 2021 

v Prostějově (31 účastníků). Trenérům, kteří se ze specializace basketbal omluvili, 

bude umožněno dokončení školení v rámci nového ročníku. 

- Do školení v sezóně 2021/22 je přihlášeno 31 trenérů. Společný základ probíhá v září 

2021 nebo únoru 2022, výuka specializace basketbal je plánována na 16. – 17. 

listopad 2021 (Olomouc), 27. – 28. březen 2022 (Pardubice) a 18. – 19. června 2022 

(Prostějov). Zároveň v průběhu sezóny účastníci školení absolvují trenérskou stáž ve 

SCM. 
 

1.4. Školení ProfiT (profesionální trenér basketbalu) 

- Ročník 2019 – 2021 byl zakončen účastí na konferenci Mosty, která se konala v úterý 

21. září 2021 v Praze. Ve studiu bylo zařazeno 15 trenérů, podmínkou pro udělení 

licence je absolvování obecných předmětů, docházka na specializaci basketbal, 

zpracování závěrečné práce a úspěšné složení závěrečné zkoušky na UK FTVS Praha.  

- Ročník 2021 – 2023 byl zahájen účastí na konferenci Mosty, která se konala v úterý 

21. září 2021 v Praze. Ve studiu je zařazeno 16 trenérů, úvodní výukový blok (obecná 

část a specializace basketbal) proběhne ve dnech 4. – 6. října 2021. 

 

2. Impulsy trenérům mládeže 

- Kurz proběhl ve dnech 4. – 6. června 2021 v Olomouci za účasti 46 trenérů. 

- Jako lektoři na kurzu vystoupili Michal Vičar, Václav Petráš, Jan Dvořáček, Roman 

Bednář, Helena Novotná, Petr Treml, Milan Horák, Jiří Vaněk a Dita Franklová. 

- Termín 8. ročníku kurzu je plánován na 10. – 12. června 2022 (Olomouc). 

 
3. Coach 4 Future 

- Výukový blok č. 1 proběhl ve dnech 3. – 5. září 2021 v Kolíně za účasti 15 vybraných 

trenérů. 

- Výukový blok č. 2 proběhne ve dnech 21. – 23. ledna 2022 v Jičíně. 

- Jako lektoři kurz vedou Milena Moulisová a Milan Horák. 

 

4. Různé 

- Tomáš Kaprálek informoval členy MK, že v průběhu základní skupiny ME mužů 2022, 

která bude probíhat ve dnech 2. – 8. září 2022 v Praze, je plánován mezinárodní 

trenérský seminář ICC 2022. 



 

- Milena Moulisová informovala členy MK o spolupráci s AŠSK, jejíž cílem je vzdělávání 

učitelů základních škol s nabídkou inovativní formy výuky basketbalu. Úvodní 

vzdělávací program proběhne ve čtvrtek 21. října 2021 v Ústí nad Labem, následně 

bude toto vzdělávání probíhat po celé ČR pod odborným zajištěním vybraných 

lektorů a organizačním zabezpečení regionálních manažerů. 

- V listopadu 2021 vyjde překlad publikace Maurizia Cremoniniho „Insegnare il 

minibasket“, jejíž distribuce se předpokládá především při vzdělávacích akcích 

trenérů žactva a minižactva (školení TB-II, kurzy ITM a C4F) .  

- Trenérský web 24vterin.cz je od srpna 2021 volně přístupný bez nutnosti registrace a 

následného povinného přihlašování před každým vstupem. 

- Vzdělávací kurz FIBA pro vybrané trenéry z celé Evropy pokračoval v létě dalšími 

výukovými bloky. Kurz FECC 2019 – 2022 proběhl ve dnech 1. – 9. srpna 2021 

v Turecku (za ČBF David Zach), kurz FECC 2021 – 2023 proběhl ve dnech 14. – 22. 

srpna 2021 v Makedonii (za ČBF Martin Vaněk a Hana Šmídková). 

 

 

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat ve čtvrtek 4. listopadu 2021 na sekretariátu ČBF od 9:30 

hodin (Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – zasedací místnost). 
 


