
 

SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 04/2022 
 

Datum: čtvrtek 6. října 2022 

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

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

Omluven: Landa 

 
 

1. Ukončení činnosti Jiřího Welsche v Metodické komisi 

- Tomáš Kaprálek informoval o ukončení činnosti Jiřího Welsche v MK, hlavním 

důvodem je jeho zvolení do výboru ČBF.  

- Volné místo v MK bude nabídnuto oblastním metodikům, aby v případě jejich zájmu 

nominovali do komise svého zástupce.    

 

2. Aktuální průběh školení 
 

2.1. Školení TB-I 

- Školení proběhlo v Brně v neděli 29. května 2022 (33 účastníků), odborným garantem 

byl Zdeněk Janík. 

- Školení proběhlo v Ostravě v sobotu 10. září 2022 (39 účastníků), odborným 

garantem byl Kamil Vašťák. 

- Školení proběhlo v Olomouci v neděli 2. října 2022 (38 účastníků), odborným 

garantem byl Karel Hůlka. 
 

2.2. Školení TB-II (+ TVB) 

- Školení TB-II proběhlo v Olomouci ve dnech 20. – 22. května a 3. – 5. června 2022 (30 

účastníků), odborný garantem byl Karel Hůlka. 

- Školení TB-II proběhlo v Ostravě ve dnech 3. – 5. června a 17. – 19. června 2022 (34 

účastníků), odborný garantem byl Kamil Vašťák. 

- Školení TB-II proběhlo v Chomutově ve dnech 16. – 18. září a 30. září – 2. října 2022 

(25 účastníků), odborným garantem byl Petr Treml mladší. 

- Školení TB-II probíhá v Plzni ve dnech 16. – 18. září a 14. – 16. října 2022 (25 

účastníků), odborným garantem je Milan Horák. 

- Školení TB-II je plánováno v Pelhřimově ve dnech 16. – 17. listopadu a 25. – 27. 

listopadu 2022, odborným garantem bude Marek Kos.  



 

- Proběhlá školení TVB – Praha 29. května 2022 = 15 účastníků, Olomouc 20. května 

2022 = 4 účastníci, Chomutov 16. září 2022 = 2 účastníci, Plzeň 16. září 2022 = 8 

účastníků. 

- Školení TVB je plánováno v Pelhřimově ve středu 16. listopadu 2022. 
 

2.3. Školení TB-III (dorost a dospělí) 

- Závěrečný výukový blok specializace basketbal školení v sezóně 2021/22 se konal 

v Pardubicích ve dnech 18. – 19. června 2022. Školení se účastnilo 29 trenérů. 

- Na školení v sezóně 2022/23 je přihlášeno 37 trenérů.  

- Ve dnech 16. – 18. září 2022 proběhla v Nymburce prezenční část studia společného 

základu (další možnost absolvovat tuto část školení bude v únoru 2023).  

- Ve dnech 27. – 28. září 2022 zahájil v Olomouci výukový blok č. 1 výuku specializace 

basketbal. 

- Výukový blok č. 2 specializace basketbal se bude konat ve dnech 26. – 27. března 

2023 v Pardubicích, závěrečný výukový blok specializace basketbal je naplánován na 

13. – 14. května 2023.  

- Členové MK diskutovali nad úpravou výstupních podmínek specializace basketbal. 

Shodli se, že aktuálně zpracovávané seminární práce ne vždy naplňují smysl jejich 

zadání, a proto se pokusí od příštího ročníku nastavit jako hlavní výstupní kritérium 

úspěšné zvládnutí trenérské stáže. Nově pojatá trenérská stáž již nebude striktně 

vázána na klub, který je držitelem statutu SCM, ale členové MK stanoví konkrétní 

trenéry, kteří budou za vedení stáží v rámci školení TB-III zodpovědní. Návrhy jmen 

těchto trenérů budou diskutovány na příští schůzi MK, zároveň dojde ke zpřesnění 

formy a obsahu stáže, včetně nastavení finančních podmínek.   
 

2.4. Školení ProfiT (profesionální trenér basketbalu) 

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

navázal ve dnech 24. – 25. dubna 2022 výukový blok specializace basketbal (účast na 

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

- Studium 2. ročníku bylo zahájeno účastí na mezinárodním semináři ICC v Praze ve 

dnech 4. – 5. září 2022. 

- Ve dnech 5. – 7. října 2022 proběhla obecná část na UK FTVS Praha spojená s účastí 

na NHL Global Series (seminář, sledování tréninku). 

- Ve dnech 7. – 8. listopadu 2022 proběhne obecná část na UK FTVS Praha, na kterou 

naváže ve středu 9. listopadu 2022 výukový blok specializace basketbal. 

 



 

3. Impulsy trenérům mládeže 

- Kurz proběhl v Olomouci ve dnech 10. – 12. června 2022, účastnilo se ho 38 trenérů. 
- Jako lektoři na kurzu vystoupili Regina Jandová, Radka Liebezeitová, Milan Horák, Jan 

Veselý, Peter Bálint, Karolína Kříženecká, Marek Stuchlý, Petr Nátěsta a Lucie 

Fabíková. 
- Další ročník kurzu se bude konat v Olomouci ve dnech 16. – 18. června 2023. 

 

4. Coach 4 Future 

- Do kurzu bylo zařazeno 15 vybraných trenérů, hlavními lektory jsou Milena 

Moulisová a Milan Horák. 

- Výukový blok č. 1 kurzu proběhl v Brandýse nad Labem ve dnech 9. – 11. září 2022. 
- Výukový blok č. 2 kurzu se bude konat ve dnech 20. – 22. ledna 2023 formou 

příměstského kempu dětí spolupracujícího basketbalového klubu, místo bude 

stanoveno v nejbližší době. 

 
5. Basket ve škole 

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

- Ve školním roce 2021/22 proběhlo 18 školení. 

- Ve školním roce 2022/23 je plánováno cca 20 školení, úvodní proběhlo v Sokolově ve 

středu 5. října 2022.  

- Jednotlivá školení zajišťuje organizačně Jakub Wiedner, odborně Milena Moulisová 

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

dotazník zpětné vazby. 

 

6. International Coaches Clinic 

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

- Jako lektoři na semináři vystoupili: Neven Spahija (CRO), Francesco Cuzzolin (ITA), 

Marko Pěšić (GER), Nenad Trunić (SRB) a Torsten Loibl (GER). 

- Semináře se účastnilo 202 trenérů z 11 zemí. 

 

7. Různé 

- V pondělí 3. října 2022 proběhl v Brandýse nad Labem oblastní seminář (lektoři: 

Martin Váša, Milena Moulisová a Milan Horák), kterého se účastnilo 169 trenérů. 

Další oblastní semináře jsou plánovány v Ostravě (24. října 2022), Karlových Varech 

(1. listopadu 2022) a Pardubicích (6. listopadu 2022).  



 

- Členové MK diskutovali o odborných publikacích, které by byli standardně 

poskytovány jako studijní materiály účastníkům školení v rámci jednotlivých druhů 

licencí. Poměrně dobře je těmito materiály pokryto školení TB-I (Baby Basket, Easy 

Basket), pro školení TB-II je k dispozici kniha o motivaci a v nejbližší době vyjde 

překlad italské publikace Francesca Cremoniniho „Basketbal dětí – jednoduše, 

zábavně a pro každého“. Členové MK se pokusí vytipovat další publikace (české nebo 

zahraniční), které by obsahově směřovali především ke školení TB-III.  

 

 

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

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

budou upřesněny dodatečně). 


