
 

SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 01/2022 
 

Datum: Čtvrtek 27. ledna 2022 

Místo: Online prostřednictvím aplikace ZOOM 
 

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

Omluven: Hůlka 

 
 

1. Aktuální průběh školení v sezóně 2021/22 
 

1.1. Školení TB-I 

- Školení proběhlo v Ústí nad Labem 14. listopadu 2021 (42 účastníků). Odborný garant 

Tomáš Holešovský písemně zhodnotil organizační zabezpečení, průběh a lektorský 

tým. 

- Aktuálně je vypsáno školení v Brně v neděli 29. května 2022. 
 

1.2. Školení TB-II (+ TVB) 

- Školení TB-II je aktuálně vypsáno v Olomouci 20. – 22. května a 3. – 5. června 2022 

(organizační a odborný garant Karel Hůlka). 

- Součástí bude také školení TVB, které proběhne v pátek 20. května 2022. 
 

1.3. Školení TB-III (dorost a dospělí) 

- Výukový blok č. 1 specializace basketbal proběhl ve dnech 16. – 17. listopadu 2021 

v Olomouci. Účastnilo se 25 trenérů (1 trenérka omluvena) a dalších 8 z ročníku 

2020/21, kteří neabsolvovali specializaci v loňském roce. 

- V rámci výukového bloku č. 1 byli účastníci seznámeni s podmínkami trenérské stáže 

ve SCM, která nyní průběžně probíhá (ve spolupráci s KVB-CH a KVB-D). 

- Ve dnech 4. – 5. února 2022 proběhne v Nymburce společný základ (varianta pro ty, 

kteří tuto část školení neabsolvovali v září 2021).  

- Výukový blok č. 2 specializace basketbal se bude konat ve dnech 27. – 28. března 

2022 v Pardubicích, výukový blok č. 3 specializace basketbal se bude konat ve dnech 

18. – 19. června 2022 v Prostějově. 
 

1.4. Školení ProfiT (profesionální trenér basketbalu) 

- Výukový blok č. 3 specializace basketbal proběhl v pondělí 29. listopadu 2021 

v Opavě (přednášky basketbal, vybrané přednášky kurzu BS&C, sledování 

kvalifikačního utkání na MS 2023 Česko – Litva, rozbor utkání). 



 

- Ve dnech 6. – 8. prosince 2021 proběhla obecná část na UK FTVS Praha. 

- Ve středu 15. prosince 2021 proběhal trenérská konference Mosty, která byla 

zařazena jako součást výuky. 

- Výukový blok č. 4 specializace basketbal proběhl ve středu 29. prosince 2021 

v Nymburce (přednášky basketbal, sledování utkání turnaje Crystal Cup, rozbor 

utkání). 

- Ve dnech 10. – 11. ledna 2022 proběhla obecná část na UK FTVS Praha. 

- Ve dnech 31. ledna – 1. února 2022 proběhne další obecná část na UK FTVS Praha 

(formou online), na kterou naváže ve středu 2. února 2022 výukový blok č. 5 

specializace basketbal (přednášky a trénink Torstena Loibla v CZ ACADEMY). 

- Výukový blok č. 6 specializace basketbal je plánován na neděli 27. února 2022 

v Pardubicích (přednášky basketbal, vybrané přednášky kurzu BS&C, sledování 

kvalifikačního utkání na MS 2023 Česko – Bulharsko). 

 

2. International Coaches Clinic 

• Trenérský seminář v rámci ME mužů proběhne ve dnech 4. – 5. září 2022 v Praze. 

• Program: neděle (volný den ME) = 2 přednášky dopoledne + 2 přednášky odpoledne, 

pondělí (hrací den) = 2 přednášky dopoledne + sledování utkání ME odpoledne. 

• Prvním potvrzený lektorem je Francesco Cuzzolin (ITA) – kondiční trenér. 

• V rámci registrace na seminář získají účastníci možnost nákupu vstupenek na 

pondělní utkání ME za sníženou cenu. 

 

3. Coach 4 Future 

- Výukový blok č. 2 proběhl ve dnech 21. – 23. ledna 2022 v Jičíně za účasti 11 trenérů 

(4 omluveni). Dále se tohoto bloku účastnily 2 trenérky z předchozího ročníku, které 

si tím nahrazovaly chybějící docházku a zařadily se tak také mezi úspěšné absolventy. 

- Hlavní lektorka Milena Moulisová zhodnotila organizační zabezpečení a průběh, a to 

jak právě skončeného výukového bloku, tak i celého ročníku kurzu v letošní sezóně. 

Zároveň informovala MK o přípravách následující ročníku a myšlenkách na další 

zapojování a využívání úspěšných absolventů. 
 

4. Impulsy trenérům mládeže 

- Termín 8. ročníku kurzu je plánován na 10. – 12. června 2022 v Olomouci. 

- Jednou z pátečních teoretických přednášek bude vystoupení lektorek z Linky bezpečí 

na téma „Jak pomoci dětem, které něco trápí“. 



 

5. Basket ve škole 

- Ve spolupráci s AŠSK pokračuje vzdělávací program „Basket ve škole“. 

- Po úvodním kurzu v Ústí nad Labem 21. října 2021 již proběhly další vzdělávací akce 

v Brně (2. prosince 2021), Olomouci (18. ledna 2022) a Zlíně (26. ledna 2022). 

- V dalším plánu jsou České Budějovice (3. února 2022), Havířov (16. února 2022), 

Havlíčkův Brod (22. února 2022) a Kladno (16. března 2022). 

- Kurz zajišťují organizačně regionální manažeři ČBF a odborně Milena Moulisová 

s lektorským týmem. Po ukončení je všem účastníkům zaslán dotazník zpětné vazby. 

- V rámci webu CZ BASKETBALL byl v sekci Metodické komise zřízen odkaz „Basket ve 

škole“ se základními informacemi o tomto vzdělávacím programu. 

 

6. Různé 

- Severomoravská ČBF uspořádala v pondělí 22. listopadu 2021 v Ostravě trenérský 

seminář (lektoři Milena Moulisová a Petr Nátěsta). V nejbližším období pořádá ČTA 

ČOV v pátek 4. února 2022 v Nymburce dva semináře Dialogy a v neděli 6. února 

2022 organizuje BK Opava ve své hale seminář s kondiční trenérkou Nicole Rodriguez. 

- MK projednala a schválila návrhy úprav Trenérského řádu, které předloží Legislativní 

komisi pro schválení na VH ČBF 2022. Změny se týkají sjednocení poplatků za 

vystavení trenérských licencí a sankcí za nesplnění podmínek pro obnovení, omezení 

platnosti všech trenérských licencí na 3 roky a obnovování platnosti bez poplatku a 

bez nutnosti sbírat kredity u trenérů starších 60 let. 
- CZ BASKETBALL v rámci spolupráce s Linkou bezpečí vydá manuálu pro trenéry 

basketbalu, zařadí vybrané výukové bloky do školení TB-III a ProfiT a připraví 

videomateriál pro případné využití na dalších vzdělávacích akcích. 

 

 

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat v 1. polovině března 2022 na sekretariátu ČBF (Voctářova 

2449/5, 180 00 Praha 8 – zasedací místnost), přesný termín bude stanoven dodatečně. 


