Z á p i s č. 10
z jednání výboru SBT ze dne 14. 11. 2016
Přítomni : ČABT – Bednář, Geršl, Janovský, Mayer, Volejník
Omluven : Miroslav Janovský
Hosté : předseda metodické komise Tomáš Kaprálek
Místo : Praha, Strahov – sídlo ČBF, místnost 209
Zahájení : 14:00 hodin
Kontrola úkolů :
Bod 4/6 Kodex trenéra – dokument projednán na VH v Pardubicích společně s otevřenou výzvou
reprezentačním trenérům a je k dispozici na stránkách ČABT.
Zodpovídá: trvale ve sledování ČABT
Bod 5/6 Zástupci výboru v komisích informovali o jejich činnosti :
KBDM – výbor byl informován p. Janovským o zvláštním postupu některých členů komise při projednávání
výběru oblastních trenérů v kategorii U14. ČABT se domnívá, že tento postup byl nesprávný. Umožňuje jej
nejasné vzájemné obsahové vymezení činnosti TMK ČABT oblastí a KBDM.
KVBD – výbor byl informován p. Volejníkem o obsahu posledního jednání, zápis byl zaslán Milenou
Moulisovou mailem.
Komise metodická – zasedání metodické komise se jako hosté účastnili p. Geršl a p. Mayer. Obsahově se
shodujeme s projednávanými body na MK, zejména směrem ke sjednocení obsahové náplně kurzu trenérů
„C“ i „B“, a to i směrem k zařazení těchto trenérů k týmům. Pro zlepšení metodického řízení existuje
dostatečné množství materiálů obsahující nové trendy v tréninkovém procesu, ze kterých lze čerpat.
Zástupcem v MK bude Jaromír Geršl, cestou kterého naváže ČABT těsnější spolupráci, zároveň bude vždy
na výbor ČABT zván Tomáš Kaprálek.
Bod 1/8 Výbor ČABT se zabýval zintenzivněním spolupráce s KBDM, kterou vede Jiří Novotný. Výbor je
v komisi zastoupen Miroslavem Janovským, který připravuje návrh bodů, v nichž se společně zaměříme na
efektivnější způsob práce při rozvoji oblastního basketbalu ve spolupráci oblastním orgány a kluby. K této
činnosti maximálně využít oblastní trenéry výběrů U14, kteří by měli znát prostředí a mohou se zapojit do
programů, které komise realizuje.
Zodpovídá : koordinátor Miroslav Janovský + výbor
Termín : trvalá komunikace a spolupráce.
Bod 2/8 Výbor se zabýval stavem kvality basketbalových trenérů a trenérek. Bylo konstatováno, že došlo
k určitému "zaspání" hlavně ve strategii výchovy mladých, začínajících trenérů a není dostatečně
vytvořena forma kariérního rozvoje, která umožní trenérům plynulý a dynamický růst.
Pro postupné zlepšení stavu je třeba vytvořit trenérský inkubátor ve spolupráci s odbornými školícími
pracovišti. Cílem bude postupné zvyšování kvality tréninkového procesu, snížení průměrného věku trenérů
a snaha o postupné pozvednutí trenérské práce na vyšší odbornou úroveň. Proběhlo jednání předsedy
výboru s Michalem Ježdíkem. V podstatě dochází po mnoha letech k návratu do původního stavu, kdy
školení trenérů „B“ prováděla Tělovýchovná škola ČSTV.
Zodpovídá : Koordinátor Roman Bednář + výbor
Termín : trvale ke sledování
Bod 3/8 Výbor ČABT požádal oblasti a kluby o maximálně objektivní informace při zjišťování stavu
efektivní basketbalové základny. Po provedeném součtu zaslaných a doplněných údajů byl zjištěn
velmi závažný stav, který bude třeba projednat i ve výboru federace.
Bod 4/8 Výbor rámcově projednával otázku hostování a přestupů zejména v žákovských kategoriích, kde
dochází k neobjektivnímu srovnání týmů v dlouhodobé soutěži a v následných kvalifikačních skupinách.
Tuto otázku budeme řešit společně s KBDM.
Zodpovídá : Miroslav Janovský
Termín : nejbližší KBDM

Nové body :
Bod 1/10 Předseda informoval výbor o obsahu jednání s GS Michalem Konečným za přítomnosti Jaromíra
Geršla dne 8.11.2016 v sídle federace na Strahově. Obsah jednání směřoval k bodům, které VV federace
zadal výboru ČABT. Výbor ČABT na tyto body odpověděl a odpověď byla i součástí jednání VH
v Pardubicích.
a/ V zásadě se jedná o organizační „aktivaci“ oblastních TMK ČABT, které jsou vytvořeny ve stávajícím
systému dlouhodobě. ČABT vysvětlil GS, že opakovaně v písemných materiálech doporučuje a dál bude
doporučovat organizační změnu v oblasti trenérské práce oblastí, a to cestou metodika oblasti, který bude
mít povinnosti dané funkční náplní a zároveň bude jeho činnost výborem ČABT vyhodnocována a finančně
ohodnocena. Tradiční TMK by v takovém případě ukončily svou činnost. Patřičný návrh byl v písemné
podobě předán předsedovi federace k projednání. Vzhledem k tomu, že bylo v zápise z VV federace
uvedeno, že se připravuje nový organizační řád, očekává ČABT, že mu bude umožněno jako iniciátorovi a
stejně tak i ostatním složkám federace, připomínkovat jej do konečného projednání a odsouhlasení na VH
federace v roce 2017.
b/ V dalším bodě jsme informovali GS o metodickém materiálu směrem k nejmenším basketbalistům do
kategorie U13, který prochází vnitřním kolečkem v ČABT a bude následně představen správně zvolenou
formou ve federaci.
c/ V oblasti práce se zájemci o trenérský kurz „C“, který organizují oblasti je možno konstatovat, že bylo
vyškoleno 180 nových trenérů „C“. Shodli jsme se, že jsme zajedno s MK federace v oblasti sjednocení
náplně kurzu „C“ na které budeme společně pracovat. Ke zdokonalení informační základny trenérů bude
docházet postupně, po nástupu prvních metodiků oblastí.
d/ Požádali jsme GS o možnost nahlédnout do evidence členské základny federace, tak jak to sliboval
na VH ČABT v Pardubicích. Tato naše žádost byla zamítnuta s tím, že povolení přístupu k těmto
informacím vydává pouze výkonný výbor federace!!! Odpověď GS považujeme za nelogickou.
Federace není privátním subjektem, je subjektem klubů! Zásadně se lišíme i v pohledu na efektivní
členskou základnu, kterou je třeba definovat v souladu s programem VIII. MŠMT a taktéž na potřebu
rozšíření členské základny o začínající basketbalisty v přípravkách v oblastech a klubech. Pokles
členské základny je třeba zastavit aktivním náborem dětí, nikoliv pasivním čekáním na děti! ČABT
toto považuje za vůbec jeden z nejdůležitějších kroků a bude na něm usilovně pracovat s KBDM a MK.
Bod 2/10 Dále byla diskutována metodika basketbalu od přípravek až po kategorii U13. Po zpracování
konečného znění bude připraven seminář oblastních školitelů, kteří budou s pomocí zástupce ČABT a MK
organizovat oblastní školení s názornými ukázkami. V tomto bodě jsme taktéž hlouběji projednávali
směřování vyškolených trenérů k jednotlivým kategoriím. Problematika se bude dále konzultovat
s ostatními složkami federace. Nejvyšší kategorie „A“ by měla být určitým nadstandardem ve formě trenér
– manažer a k tomu by měla směřovat i náplň přípravy. Tomáš Kaprálek informoval na jednání o
rozpracovaných publikacích pro trenéry, které koordinuje MK. ČABT se rád bude účastnit závěrečného
projednávání svým zástupcem v komisi. Taktéž informoval výbor o jednodenních seminářích
organizovaných AS ČR pro své trenéry. Obsahově se jedná o předání informací mladým trenérům v oblasti
nauky o základním pohybu dětí, o právní stránce práce s dětmi, o základních zdravotních informacích, a to
jak ve smyslu první pomoci, tak ve smyslu hygienickém, o metodice výuky dětí. Tyto semináře jsou u AS
velmi oblíbené, každý účastník by měl obdržet základní obsah školení na datovém nosiči.
Bod 3/10 Tomáš Kaprálek informoval výbor o připravovaných úpravách evidence trenérů na stránkách
federace. Naší nejdůležitější informací musí být počet trenérů zapojených do tréninkového procesu.
Tomáš požádá Leris, aby mu v prosinci vygeneroval tato čísla:
1) Počet trenérů v databázi ČBF (to je zatím jediné číslo, které známe – tedy těch cca 4 000 trenérů).
2) Počet trenérů v databázi ČBF s platnou licencí.
3) Počet trenérů v databázi ČBF, kteří jsou v sezóně 2016/17 uvedeni na soupiskách.
Tím konečně zjistíme, jaký je aktuální stav trenérské základny.

Bod 4/10 Předseda ještě jednou seznámil přítomné s obsahem návrhu změn, které zaslal předsedovi
federace na jeho vyžádání, které jsou směřovány k postupné revitalizaci federace. Jeho základem je
analýza stavu a delegace pravomocí odborným manažerům podle specializací pracovišť federace.
Neoddělitelnou součástí této činnosti je správný výběr lidských zdrojů do jednotlivých specializací.
Jednání bylo ukončeno v 17:20
Předseda výboru upozorňuje členy výboru a účastníky jednání, že úkoly a termíny uvedené v zápisech
z jednání jsou pro všechny závazné a neměnné.
Zápis rozeslán dle schváleného adresáře emailem
Zapsal : ing. Josef Mayer, předseda výboru ČABT
V Praze dne 14. listopadu 2016

