
 

SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 03/2022 
 

Datum: čtvrtek 19. května 2022 

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

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

Omluveni: Hůlka, Welsch 

 
 

1. Aktuální průběh školení 
 

1.1. Školení TB-I 

- Školení proběhlo v Litoměřicích v neděli 8. května 2022 (28 účastníků), odborným 

garantem byl Tomáš Holešovský. 

- Další školení jsou vypsána v Brně v neděli 29. května 2022 (odborný garant: Zdeněk 

Janík) a v Ostravě v sobotu 10. září 2022 (odborný garant: Kamil Vašťák). 
 

1.2. Školení TB-II (+ TVB) 

- Školení TB-II jsou vypsána v Olomouci 20. – 22. května a 3. – 5. června 2022 (odborný 

garant Karel Hůlka), Praze 27. – 29. května a 10. – 12. června 2022 (odborný garant: 

Stanislav Marian) a Ostravě 3. – 5. června a 17. – 19. června 2022 (odborný garant: 

Kamil Vašťák). 

- Součástí všech těchto školení je v rámci úvodního bloku také školení TVB. 

- Na školení v Olomouci je aktuálně přihlášeno 26 zájemců, do Ostravy 27 zájemců. Na 

školení v Praze je přihlášeno 8 zájemců, a pokud se tento počet do uzávěrky výrazně 

nenavýší, tak bude toto školení zrušeno.  
 

1.3. Školení TB-III (dorost a dospělí) 

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

června 2022 v Pardubicích. 
 

1.4. Školení ProfiT (profesionální trenér basketbalu) 

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

navázal ve středu 6. dubna 2022 výukový blok č. 7 specializace basketbal (rozbor 

utkání CZE – BUL s Michalem Ježdíkem a přednášky Jana Mühlfeita, Jana Šotnara a 

Adama Konvalinky). 

- Ve dnech 25. – 26. dubna 2022 proběhla obecná část na UK FTVS Praha. 



 

- Výukový blok č. 8 specializace basketbal proběhl v sobotu 7. května 2022 v Praze 

(vybrané přednášky kurzu BS&C). 

- Ve čtvrtek 12. května 2022 proběhla trenérská konference Mosty, která byla zařazena 

jako součást výuky. 

- Ve dnech 23. – 24. května 2022 proběhne další obecná část na UK FTVS Praha, na 

kterou naváže ve dnech 24. – 25. dubna 2022 výukový blok č. 9 specializace basketbal 

(účast na soustředění výběru chlapců U15 a Big Man Camp v Kutné Hoře). 

 

2. Impulsy trenérům mládeže 

- Kurz se bude konat ve dnech 10. – 12. června 2022 v Olomouci. 

- Kapacita kurzu je naplněna (50 účastníků), aktuálně se finalizuje se program. 

- Členové MK se shodli, že v rámci kurzu osloví účastníky s krátkým dotazníkem, jehož 

cílem bude získat jejich názory na současná pravidla minibasketbalu a systém 

minibasketbalových soutěží.  

 
3. Coach 4 Future 

- Kurz bude probíhat ve dnech 9. - 11. září 2022 a 20. - 22. ledna 2023.  

- Uzávěrka přihlášek je 5. června 2022, následně KBDM a MK vybere 15 trenérů. 

- Hlavními lektory kurzu jsou Milena Moulisová a Milan Horák. 

 
4. Basket ve škole 

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

- Doposud proběhlo ve školním roce 2021/22 celkem 16 školení, do konce školního 

roku jsou ještě v plánu další 2. 

- Kurz zajišťují organizačně regionální manažeři ČBF a odborně Milena Moulisová 

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

dotazník zpětné vazby. 

- V neděli 22. května 2022 proběhne online setkání se všemi lektory a regionálními 

manažery, jehož obsahem bude vyhodnocení průběhu vzdělávacího programu ve 

školním roce 2021/22 a příprava pokračování ve školním roce 2022/23. 

 

5. International Coaches Clinic 

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

- Potvrzenými lektory jsou Francesco Cuzzolin (ITA – kondiční trenér) a Torsten Loibl 

(GER – trenér RD juniorů U18), v jednání je účast lektorů z NBA a Euroligy. 



 

6. Různé 

- MK děkuje oblastním trenérům (Roman Bednář, Marek Kos, Tomáš Holešovský, 

Stanislav Marian) za spolupráci při vzdělávání trenérů, byli důležitou součástí při 

realizaci školení TB-I + TB-II a oblastních seminářů. Zároveň MK považuje za důležité, 

aby došlo k co možná nejrychlejšímu znovuobsazení těchto pozic, neboť jejich 

absence může způsobit vážné komplikace při systematickém vzdělávání trenérů 

kategorií žactva, minižactva a přípravek v jednotlivých oblastech. Dle názoru členů 

MK je následně potřebné propojení oblastních trenérů se sportovně-metodickým 

úsekem ČBF (především KBDM a MK), které by zajišťovalo přenos informací mezi ČBF 

a kluby (oběma směry) a jednotné nastavení obsahu všech vzdělávacích akcí. 

- VH ČBF 2022 schválila úpravy Trenérského řádu, které navrhla MK. Trenéři na tyto 

úpravy budou upozorněni hromadným mailingem. 

- TJ Jiskra Kyjov pořádá v pondělí 13. června 2022 oblastní seminář v Kyjově (lektoři: 

Lukáš Rubecký a Milena Moulisová).  

 

 

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat v září 2022 na sekretariátu ČBF (přesný termín a čas budou 

upřesněny dodatečně). 


