
Zápis  

z jednání valné hromady ČABT v Pardubicích dne 28. září 2016 

 
Místo jednání : Pardubice, Štolbova ulice, ABC klub 

Zahájení jednání : 14:00 hodin 

Ukončení jednání : 16:30 hodin 

Prezenční listiny : jsou uloženy v materiálech valné hromady 

 

Bod 1/ Jednání VH zahájil předseda výboru ČABT Josef Mayer a přivítal účastníky jednání. 

Bod 2/ Přítomní byli seznámeni s návrhem programu, s návrhem pracovního předsednictva a s 

návrhem  pracovních komisí valné hromady a ověřovatelkou usnesení. 

Bod 3/ Hlasováním bylo navržené pracovní  předsednictvo VH a pracovní komise schváleny. 

Bod 4/ Předseda výboru seznámil přítomné se zprávou o činnosti od poslední valné hromady, která 

se konala dne 30.11.2016. 

Bod 5/ Předseda výboru seznámil přítomné s  vyhodnocením usnesení z valné hromady v roce 2016. 

Bod 6/ Vystoupil generální sekretář federace pan Michal Konečný a seznámil přítomné s aktuálním 

děním ve federaci a s některými problémy, které je nutno společně řešit, zejména potom zkvalitnění 

trenérské práce a zvýšení počtu trenérů, a to zejména mladými hráči basketbalu, kteří se musí 

postupně po boku zkušenějších trenérů stále zdokonalovat. Na téma počtu členů ve federaci sdělil 

přítomným, že má přesné stavy a počty k dispozici a lze do nich nahlédnout.  

Bod 7/ Předseda mandátové komise seznámil VH s počtem přítomných delegátů podle prezenční 

listiny. Počet delegátů umožnil konání VH podle Statutu, který v tomto případě zahrnoval 

nadpoloviční většinu přítomných delegátů z oblastí. Článek o nadpoloviční většině přítomných 

delegátů nemusel být využit. 

Bod 8/ Doplňovací volbou byl do výboru ČABT zvolenou většinou hlasů mgr. Miroslav Volejník 

z Hradce Králové a revizorkou ČABT paní  Renata Severová z Prahy. 

Bod 9/ Byl projednán „STATUT“ ČABT, který byl připomínkován a schválen VV federace. Statut ve 

svém znění byl předán návrhové komisi.  

Bod 10/ Předseda ČABT přednesl návrh žádosti VV ČBF ke zpracování komplexní zprávy o stavu 

federace pro volební VH v roce 2017. Zároveň vysvětlil, že tento navržený úkol není jen  úkolem pro 

sekretariát federace, ale i pro všechny složky federace, tedy i pro oblastní výbory, které by měly 

zpracovat  objektivní zprávu o stavu svých  oblastí. Návrh byl předložen návrhové komisi  jako bod do 

usnesení VH. 

Bod 11/ Výbor ČABT požádal přítomné delegáty o mandát ke jmenování svého zástupce do voleb VV 

ČBF na volební valné hromadě v roce 2017. Žádost byla předložena návrhové komisi jako bod do 

usnesení VH. 

Bod 12/ V diskuzi vystoupil Michal Ježdík ke stavu a kvalitě trenérské práce, která je při porovnání  

s některými okolními státy nízká, což se odráží i ve výsledcích našich reprezentačních týmů. Nízká ve 

smyslu časové dotace (zákonnou normou máme v ČR pro licenci B 150 hodin, ve vyspělých zemích a 

federacích je to 300 – 450 hodin) a nízká ve smyslu obsahového zaměření, které nereflektuje na vývoj 

elitního basketbalu a s tím spojenými nároky kladenými na trenéry a trenérskou profesi.  Dochází ke 

změnám naší trenérské metodiky. Více se zaměřujeme na společný základ sportovního tréninku 

(budování hodnot, psychologie, pedagogika, fyziologie, a další), vše se snahou propojit teorii s praxí. 

Zároveň se snažíme podchytit a vychovat novou trenérskou generaci, které bychom měli nabídnout 

perspektivu a finanční ocenění.  Naši trenéři mají velmi solidní úroveň při učení basketbalových 

dovedností, stejně jako v taktice. Přiblížil delegátům stávajícím systém vzdělávání trenéru basketbalu, 

který byl akreditován pod patronací federace a dále se rozvíjí ve spolupráci s dalšími sportovními 

hrami pod hlavičkou Trenérsko - metodické sekce ČOV. Představil také systém pěti stupňového 

vzdělávání, který připravuje EU. Rovněž zmínil, že basket částečně ustoupil z určitých tradic, kdy byl 



považován za sport hráčů a hráček vyšší úrovně vzdělání. V této věci jej doplnil předseda ČABT, který 

vyzval k tomu, abychom nerezignovali na vzdělávání hráčů vhledem k jejich budoucímu zařazení se 

do občanského života a jejich povolání. Taktéž doplnil, že cestou výběru vhodných kandidátů by se 

měla vytvořit skupina trenérů, která se bude soustavně vzdělávat a zároveň bude školit své kolegy 

v oblastech. Trenérské působení by se mělo v očích veřejnosti vyzvednout na vyšší úroveň. To je však 

ve velké míře závislé i na vystupování a chování trenéra jako osobnosti, který bude šířit a hodnoty, 

které jsou s naší hrou spojené. Michal Ježdík podpořil, aby ČABT vytvořila regionální (oblastní) síť, 

která by se podílela na školení licence C v jednotném obsahovém kabátu. Do obsahu školení 

doporučuje zařadit základy LTAD, základy „nebát se kontaktu“ – například úpoly a učení se padat, 

hodnoty v trénování a metodicko organizační formy pro trénování většího počtů dětí. Všechny tyto 

segmenty je připravena řešit MK ČBF ve smyslu zajištění lektorů na dané problematiky, včetně 

hrazení nákladů s jejich výukou.   

V dalším vystoupení nadnesl Petr Šubert otázku sjednocení basketbalových řádů a statutu ČABT 

v otázce odnímání trenérských licencí a zbavování členství v ČABT, zejména při závažném porušení 

etických norem a principů trenérem. Po krátké diskuzi delegátů bylo doporučeno zařadit tento bod 

do návrhu usnesení VH.  

K problému evidence členské základny bylo předsedou poznamenáno, že se nám jedná o skutečné 

stavy hráčů,  hráček a trenérů vstupujících do každé sezóny, a to po kategoriích.  Tato potřeba vznikla 

různými výstupy o počtu členů federace. 

Bod 13/ Předseda návrhové komise Miroslav Janovský přečetl návrh usnesení z valné hromady ČABT, 

který byl následně po připomínkách ke znění některých bodů schválen. 

Bod 14/ Závěrem VH proběhla neformální diskuze delegátů mezi sebou o svých zkušenostech z práce 

v oblastech a způsob jejich řešení některých problémů.  

 

Předseda výboru upozorňuje členy výboru a účastníky jednání, že úkoly a termíny uvedené 

v usnesení z VH zápisech jsou pro všechny trenéry závazné a neměnné.  

Další valná hromada bude svolána v souladu se statutem ČABT. 

Zápis byl rozeslán dle schváleného adresáře emailem a umístěn na stránky ČABT 

Zapsal : Ing. Josef Mayer, předseda výboru ČABT 

V Pardubicích  dne 28. září  2016 

 

 

 


