SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 02/2021
Datum: Čtvrtek 4. listopadu 2021
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8)
Přítomni: Kaprálek, Bednář, Geršl, Janík, Moulisová, Rón, Welsch
Omluveni: Hůlka, Landa
Host: Marian

1. Aktuální průběh školení v sezóně 2021/22
1.1. Školení TB-I (Baby Basket)
- V návaznosti na aktuální poptávku byl vypsán mimořádný termín školení, které se
bude konat v neděli 14. listopadu 2021 v Ústí nad Labem (odborný garant: Tomáš
Holešovský, organizační garant: Petra Holešovská).
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) a v Plzni 17. – 19. září a 1. – 3. října 2021 (30 účastníků TB-II a 3
účastníci TVB).
- 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“.
- Plánované školení v Hradci Králové bylo pro nízký zájem zrušeno a v pátek 8. října
2021 proběhlo pouze školení TVB (16 absolventů).
- Odborní garanti jednotlivých školení Zdeněk Janík, Stanislav Marian a Roman Bednář
zhodnotili jejich organizační zabezpečení, průběh a lektorský tým.
1.3. Školení TB-III (dorost a dospělí)
- Do školení v sezóně 2021/22 je přihlášeno 36 trenérů, dále se specializace basketbal
zúčastní také 9 trenérů z loňského školení, kteří se v červnu 2021 omluvili.
- Společný základ proběhl ve dnech 10. – 11. září 2021 v Nymburce (9 účastníků),
druhá možnost pro ostatní účastníky školení bude v únoru 2022.
- Výukový blok č. 1 specializace basketbal se bude konat ve dnech 16. – 17. listopadu
2021 v Olomouci.

1.4. Školení ProfiT (profesionální trenér basketbalu)
- Zápis a výukový blok č. 1 proběhl ve dnech 4. – 6. října 2021. Obecná část v pondělí a
úterý na UK FTVS Praha, specializace basketbal ve středu v Dock One (prohlídka sídla
CZ BASKETBAL a přednášky Františka Róna, Jana Mühlfeita a Michala Bardy).
- Výukový blok č. 2 proběhl ve dnech 1. – 3. listopadu 2021. Obecná část v pondělí a
úterý na UK FTVS Praha, specializace basketbal ve středu ve SH Královka (návštěva CZ
ACADEMY a přednáška Jiřího Welsche, tréninky Michala Miřejovského a Stefana
Weissenböcka a diskuse s oběma trenéry).
- Výukový blok č. 3 specializace basketbal je plánován na pondělí 29. listopadu 2021
v Opavě (přednášky basketbal, vybrané přednášky kurzu BS&C, sledování
kvalifikačního utkání na MS 2023 Česko – Litva).
2. Různé
- Ve spolupráci s AŠSK byl zahájen vzdělávací program „Basket ve škole“ – 21. října
2021 Ústí nad Labem (33 účastníků, lektoři: Milena Moulisová a Milan Horák). Další
termíny a místa: 25. listopadu 2021 Hradec Králové a 2. prosince 2021 Brno.
- MK dává oblastním trenérům ke zvážení, aby se aktivně zapojili do pořádání
trenérských seminářů v rámci jednotlivých regionů (doporučený formát: 2 přednášky,
1 přednáška = 75 minut).
- MK diskutovala o snížení věkové hranice pro vystavování trenérských licencí
s neomezenou platností a shodla se na posunu ze současných 65 let na 60 let.
Zároveň ale, z důvodu lepšího přehledu o aktivních trenérech, zvažuje MK nutnost
obnovovat po 3 letech i licence s neomezenou platností (kromě TB-I). Toto obnovení
by ale bylo bezplatné a bez nutnosti získávat pro něj kredity.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat ve čtvrtek 2. prosince 2021 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin
(Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – zasedací místnost).

