
 

Zápis č. 1 

z jednání výboru ČABT ze dne 19.5.2020 

 

Přítomni : Josef Mayer, Roman Bednář, Jaromír Geršl, Miroslav Janovský 

Omluven :  Miroslav Volejník 

Místo : Praha 6, Strahov -  sídlo ČBF 

Zahájení :  9:30 

Ukončení : 12:30 

 

Výbor probíhal v rámci nařízených opatření vlády pro krizovou situaci způsobenou Covid 19 

 

Úvodem provedena předsedou kontrola zápisu a stanovených úkolů : 

 

K bodu 2/4 Navržený postup nebylo možno organizovat vzhledem k ukončení soutěžní sezóny 

2019/2020 rozhodnutím výboru federace. Návrh bude projednán pro nastávající sezónu 2020/2021. 

 

 K bodu 3/4 Budoucí možné efektivnější využití oblastních trenérů kategorie U14 pro 

spolupráci  v oblasti zlepšení metodických postupů při  vedení tréninku dětí bude dále rozvíjeno ve 

spolupráci s OM a s MK federace. 

 

K bodu 4/4 Myšlenka na organizaci turnajů kategorie U9 bude rozvíjena pro další sezónu ve 

spolupráci s KBDM. 

Zodpovídá : Bednář, OM 

 

K bodu 5/4 Předseda výboru osobně upozornil trenéra Jindřicha Svojanovského na stížnosti klubů a 

trenérů na jeho nevhodné chování k dětem. Trenéři dětí musí být vždy příkladem dětem a musí si 

uvědomit svou roli a odpovědnost při jejich vedení v utkáních, v trénincích i při osobním jednání 

s trenéry a trenérkami jiných týmů. To platí pro všechny trenéry a trenérky ve federaci! 

 

Nové body jednání : 

 

Bod 1/1 Předseda informoval výbor o některých bodech jednání výboru federace ze dne 6.5.2020, 

zejména potom o způsobu ukončení sezóny 2019/2020 a o směrnici o členství ve federaci a úhradě 

poplatků členů federace. Úhrada poplatků za členství ve federaci,  vychází z požadavku MŠMT a NSA 

o přesné evidenci členské základny klubů, svazů, federací a dalších spolků, které chtějí čerpat finanční 

zdroje z dotací pro sport je pro kluby je nejdůležitější dotace Můj klub. Termín úhrady byl stanoven 

směrnicí k datu 30.8.2020. Na VH 2020 bude tento bod projednán včetně informace, jakým objemem 

finančních zdrojů a v jakých programech federace pomáhá klubům.  

 



 

Bod 2/1  Výbor se zabýval stavem rozpracovanosti metodických materiálů pro kategorie dětí do věku 

14 let, které zpracovávají oblastní metodici jak v části textové, tak v části video ukázek z průběhu 

cvičení vhodného k využití nejen pro začínající trenéry dětí. Pro vzájemnou komunikaci využívají 

program XPS, který federace pořídila pro zkvalitnění práce trenérů a oblastních metodiků. 

Závěrečnou úpravu zpracovaných materiálů provádí ve spolupráci s OM M. Moulisová a R. Bednář. 

Schválené materiály jsou předávány předsedovi MK T. Kaprálkovi ke zveřejnění na stránkách trenérů. 

Zodpovídá :  R. Bednář, OM 

 

Bod 3/1  Předseda výboru společně s R. Bednářem informovali výbor o činnosti pracovní skupiny, 

která se zabývá otázkou organizace a řízení všech soutěží ve federaci. Její činnost bude pokračovat 

ihned po uvolnění opatření.  

Zodpovídá : Mayer, Bednář 

 

Bod 4/1 Výbor ČABT se opět zabýval stavem všeobecné informovanosti celé členské základny  a 

především trenérů, které se nově vyskytují  na stránkách federace, stejně tak jako, další podstatné 

informace z federace a jejich jednotlivých komisí, která mohou mít velký význam pro činnost klubů a 

jednotlivých trenérů v nich. Konstatoval, že tuto informovanost bude třeba zkvalitnit, aby byla ČZ 

cestou jednoho listu A4 upozorněna na písemné i jiné materiály. 

 Zodpovídá : Mayer 

 

Bod 5/1  R. Bednář informoval výbor o organizaci a metodice basketbalu kategorie U10, kterou 

projedná s J. Novotným. 

Zodpovídá : R. Bednář 

 

Bod 6/1  Výbor pověřil předsedu, aby na zasedání výboru federace dne 4.6.2020 požádal členy 

výboru o projednání jednoroční kategorie U15 pro sezónu 2020/2021. Předseda tento bod předjedná 

s GS M. Konečným, místopředsedou Z. Břízou  a předsedou STK M. Jakešem.  

Zodpovídá : J. Mayer 

Termín : 4.6.2020 

 

Bod 7/1 Termín VH ČABT bude stanoven po stanovení VH ČBF. Předpokládáme, že by se VH mohla 

konat při příležitosti kvalifikačního utkání mužů v Pardubicích na podzim letošního roku. 

Zodpovídá : výbor ČABT 

 

 

Jednání výboru bylo ukončeno ve 12:30 hodin 

Předseda výboru upozorňuje členy výboru, že úkoly a termíny uvedené v zápisech z jednání jsou 

pro všechny účastníky závazné a neměnné. 

Zápis rozeslán dle schváleného adresáře 

Zapsal : Josef Mayer 

V Praze dne 19.5.2020 



 

 

 

 

 

  


