
Zápis 

z jednání výboru ČABT v Praze dne 15. 6. 2021 

 
Místo jednání : Praha 8,  Voctářova 

Zahájení jednání : 8:30 hodin 

Ukončení jednání : 12:30 hodin 

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

Omluven : Miroslav Volejník 

Hosté : Marek Kos, Tomáš Holešovský 

 

1/ Výbor se sešel po období uvolnění hygienických opatření nařízených vládou. Konstatoval, že sezóna 

2019/2020 nebyla regulérně dokončena, následně sezóna 2020/2021 nebyla odehrána s výjimkou 

profesionálních soutěží mužů a žen, které byly odehrány za zvláštních opatření stanovených vládou a MZ. I přes 

tuto složitou situaci se výbor ČABT snažil v rámci svých možností o aktivní přístup k záležitostem 

souvisejícím s problémy federace i jednotlivých klubů. Výbor konstatoval, že pomalu končí jeho pětiletý mandát 

a stanovil datum konání volební VH ( viz. bod zápisu ) 

 

2/  Výbor projednal období své činnosti od roku 2016 do roku 2021 a shodl se na tom, že po obnovení činnosti 

SBT – následně přejmenován na ČABT, následovalo velmi složité období, ve kterém navázal spolupráci 

s odborníky pro řízení jednotlivých oblastí činnosti federace, zejména potom v oblasti metodiky a řízení soutěží 

dětí do 13 let. Z této diskuze vyplynulo, že pro další činnost dosluhujícího výboru a zejména nového výboru bude 

důležité, aby činnost ČABT směřovala více k výboru federace, neboť trenéři jsou nejdůležitějším článkem ve 

federaci, kteří přivádějí děti k basketbalu, následně je vedou v tréninkových skupinách a v soutěžních týmech, 

vykonávají většinou i administrativní a řídící práci v klubech. Bohužel, ne všichni si tuto jejich důležitou pozici  

uvědomují!  Proto bylo navrženo, uspořádat minimálně 2x ročně společnou Zoom konferenci trenérů 

k aktuálním problémům jejich práce. 

 

3/ Při školeních, seminářích a dalších společných akcích v oblastech vždy informovat o činnosti ČABT. Pokusit se 

1x ročně o společný výjezd výboru ČABT se zástupci oblastí, na kterém si vzájemně vyměnit poznatky o práci 

s dětmi. 

 

4/ Je zcela nezbytné, aby se činnost oblastních trenérů posílila jak po stránce personální, tak po stránce 

organizační. Byla diskutována presentace programu Oblastní trenér, která vychází z původního záměru 

předloženého výboru federace a postupně doplňovaného o poznatky z praxe. 

 

5/ R. Bednář předložil výboru nominaci na trenéry roku u dospělých a trenéra u dětí a mládeže. Výsledek, způsob 

a možnosti presentace vybraných trenérů  projedná s Martinem Peterkou. 

 

7/ Roman Bednář seznámil výbor se stavem přípravy nového projektu federace „Národní Basketbalová 

Akademie“, který připravuje STÚ. 

 

8/ Výbor požádá o spolupráci STÚ se záměrem o vypracování jasného a přehledného systému talentované 

mládeže ve federaci tak, aby nedocházelo ke zbytečným dohadům mezi jednotlivci i kluby. 

 



9/ Výbor ČABT se zabýval přípravou nové, a z pohledu výboru zásadní sekce „Trenéři“ na webu CZ Basketball. 

Tato sekce by měla být v krátké budoucnosti jedním z hlavních komunikačních kanálů pro předávání informací 

souvisejících s trenérskou činností v rámci federace. 

 

10/ Výbor projednal přípravu na VH ČABT v roce 2021, která byla odložena vzhledem k epid. situaci. a stanovil 

termín VH na 20.9.2021 v 10:30 hodin na Strahově. 

 

Zapsal : Ing. Josef Mayer, předseda ČABT 

 


