
 

SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 02/2022 
 

Datum: Čtvrtek 31. března 2022 

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

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

Omluven: Rón 

 
 

1. Aktuální průběh školení v sezóně 2021/22 
 

1.1. Školení TB-I 

- Školení TB-I je aktuálně vypsáno v Litoměřicích v neděli 8. května 2022 (odborný 

garant: Tomáš Holešovský) a v Brně v neděli 29. května 2022 (odborný garant: 

Zdeněk Janík). 
 

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. 

- MK obdržela od severomoravské ČBF návrh programu školení TB-II, které by mělo 

proběhnout v Ostravě v termínu 3. – 5. června a 17. – 19. června 2022 (organizační 

garant: Tomáš Růžička). MK konstatovala, že dle závazných pokynů k pořádání školení 

TB-II má být program a lektorské zabezpečení jednotlivých přednášek sestavovány ve 

spolupráci s odborným garantem školení stanoveným MK. MK proto pověřila Tomáše 

Kaprálka a Milenu Moulisovou, aby zajistili pro toto školení odborného garanta a 

následně s ním prodiskutovali připomínky jednotlivých členů MK.   
 

1.3. Školení TB-III (dorost a dospělí) 

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

kteří tuto část školení neabsolvovali v září 2021).  

- Výukový blok č. 2 specializace basketbal proběhl ve dnech 27. – 28. března 2022 

v Pardubicích. Účastnilo se 26 trenérů (2 trenéři omluveni) a dalších 8 z ročníku 

2020/21, kteří neabsolvovali specializaci v loňském roce. 

- Závěrečný výukový blok specializace basketbal se bude konat ve dnech 18. – 19. 

června 2022 v Prostějově. 

 



 

1.4. Školení ProfiT (profesionální trenér basketbalu) 

- Ve dnech 31. ledna – 1. února 2022 proběhla obecná část na UK FTVS Praha (formou 

online), na kterou navázal ve středu 2. února 2022 výukový blok č. 5 specializace 

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

- Ve dnech 21. – 22. února 2022 proběhla obecná část na UK FTVS Praha. 

- Výukový blok č. 6 specializace basketbal proběhl v neděli 27. února 2022 

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

kvalifikačního utkání na MS 2023 Česko – Bulharsko). 

- Ve dnech 4. – 5. dubna 2022 proběhne další obecná část na UK FTVS Praha, na kterou 

naváže ve středu 6. dubna 2022 výukový blok č. 7 specializace basketbal (přednášky 

Michala Ježdíka, Jana Mühlfeita, Jana Šotnara a Adama Konvalinky). 

 

2. International Coaches Clinic 

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

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

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

• Místo: je třeba zajistit sportovní halu s hřištěm pro basketbal a kapacitou hlediště pro 

předpokládanou účast cca 250-300 trenérů z ČR i zahraničí. 

• Vstupenky na utkání ME pro účastníky (pondělí): možnost nákupu za sníženou cenu. 

 

3. Impulsy trenérům mládeže 

- Kurz se bude konat ve dnech 10. – 12. června 2022 v Olomouci. 
- Vyhlášení letošní ročníky proběhlo hromadným mailingem všem trenérům ČBF, 

přihlašování bude spuštěno v pátek 1. dubna 2022 (kapacita kurzu je omezena 

počtem 50 účastníků – výběr dle data přihlášení). 

- Tomáš Kaprálek požádal členy MK o návrh témat a lektorského zabezpečení. 

 
4. Basket ve škole 

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

- Doposud proběhlo ve školním roce 2021/22 celkem 11 školení (Ústí nad Labem, Brno, 

Olomouc, Zlín, České Budějovice, Havířov, Havlíčkův Brod, Kladno, Velké Meziříčí, 

Dubňany a Praha). 

- Kurz zajišťují organizačně regionální manažeři ČBF a odborně Milena Moulisová 

s lektorským týmem. Po ukončení každého školení je všem účastníkům zaslán 

dotazník zpětné vazby. 



 

5. Různé 

- Severočeská ČBF pořádá v pondělí 4. dubna 2022 oblastní seminář v Litoměřicích 

(lektoři: Tomáš Holešovský, Jan Dvořáček a Martin Chmel).  

- K 30. červnu 2022 končí po delší době (automatické prodloužení o 2 roky = změna 

systému trenérských licencí, automatické prodloužení o 1 rok = COVID-19) některým 

trenérům platnost jejich licencí. Tomáš Kaprálek proto na tuto skutečnost upozorní 

všechny trenéry hromadným mailing a upřesní způsob obnovení platnosti. MK žádá 

oblastní trenéry ČBF, aby v nadcházejícím období zvážili pořádání oblastních 

seminářů, které by trenérům umožňovaly získávat kredity nutné pro obnovení 

platnosti jednotlivých trenérských licencí.   

 

 

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat ve čtvrtek 19. května 2022 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin 

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


