
 

Z á p i s  č. 1 

z jednání výboru ČABT ze dne 27. 1. 2017 

 

 
Přítomni :  ČABT – Bednář, Geršl, Janovský, Mayer 

Omluven : Miroslav Volejník – nemocen, Tomáš Kaprálek - dovolená 

Hosté : předseda KVBDM Jiří Novotný 

Místo : Praha, Strahov – sídlo ČBF 

Zahájení :  9:30 hodin 

 

Bod 1/1 Výbor obdržel informaci o vstupním jednání Josefa Mayera a Miroslava Janovského se Stanislavem 

Křiváčkem a Jiřím Novotným dne 14.12. 2016 v hale Královka, kde si vzájemně vyjasnili názory na stav práce 

oblastních organizací. Zároveň jsme se informovali o názoru na projekty, které se týkají posílení pomoci 

oblastem v organizační i metodické rovině. Dohodli jsme se na trvalé společné práci na přípravě projektu 

vhodného v první fázi k zastavené poklesu členské základny a k následnému rozvoji klubové základny 

v oblastech. Tento projekt bude projednán a konzultován s oblastními výbory.  

Dnes, 27.1.2017 všichni účastníci jednání obdrželi úkol, sestavit body pro náplň činnosti v oblasti organizační 

a metodické. Je třeba vnímat, že tento úkol je z hlediska momentálního stavu členské základny dlouhodobý. 

Termín : další jednání výboru ČABT 

Zodpovídá : Miroslav Janovský jako koordinátor – člen KBDM za ČABT, Jiří Novotný za KBDM 

 

Bod 2/1 Byl projednán stav přípravy materiálů metodiky přípravy pro basketbalisty ve věku 10 – 13 let. Tento 

odborný materiál vydaný orgány FIBA je momentálně v překladu z AJ. Následně bude upraven ČABT a MK pro 

naše podmínky. Hlavní redaktor úpravy překladu do odborného názvosloví našeho basketu bude Roman 

Bednář. Ihned po úpravě jej předáme předsedovi MK a KBDM. Zároveň s tím upozorňujeme, že nelze čekat 

zázraky od materiálů jako takových, je třeba vytvořit především podmínky zlepšeným přístupem trenérů a 

dětí k tréninku.  

Termín : předpoklad zpracování do další schůze výboru ČABT 

Zodpovídá : Josef Mayer 

 

Bod 3/1 Metodická příprava – sjednocení obsahu školení „C“ a „B“ je momentálně obsahem činnosti MK. 

Tomáš Kaprálek cestou Michala Velenského na materiálech pracuje. Návrh obsahu bude společně s MK 

projednán a připomínkován.  

Termín : kontrola na další výborové schůzi ČABT 

Zodpovídá : Jaromír Geršl jako koordinátor – člen MK 

 

Bod 4/1 Jak bylo uvedeno v předchozím zápise z výboru ČABT v bodě 3/10, zpracoval Tomáš Kaprálek  

aktuální přehled trenérské základny federace. Stav 4300 trenérů uvedený dlouhodobě na stránkách ČBF, jak 

jsme upozorňovali, neodpovídá skutečnosti. Správný stav je 1254 aktivních trenérů a asistentů na soupiskách. 

Stav hlavních trenérů uvedených na soupiskách je 787. Z této informace lze vydedukovat, jaký je stav hráčské 

základny federace při započtení 10 hráčů na soupisce. Pro dokreslení ještě uvádím, že ve všech soutěžích je 

348 týmů dospělých. Po odečtení cca 3480 dospělých hráčů z toho lze vyčíst, kolik máme ve federaci dětí a 

mládeže. Totéž se týká klubové základny, která neobsahuje přes 500  klubů, jak je uvedeno na stránkách 

federace, ale někde okolo 300 klubů. Pokud bychom ve federaci provedli další porovnání po ročnících, a to 

bychom urychleně měli, zjistíme, jak jsou na tom jednotlivé oblasti . Výsledkem by měl být racionální návrh 

změny  organizace soutěží v oblastním i republikovém měřítku, který bude projednán s oblastmi a kluby 

v dostatečném  předstihu před uvedením  dalšího ročníku soutěží do pohybu. Pokud nebudou trvale 

aktualizovány základní informační databáze federace, můžeme mít sebelepší projekty, které však nemáme 

jak a kdy zahájit. Snahou všech musí být stanovení si bodu „0“, od kterého  budeme moci začít systematicky 

pracovat. 

Termín : společně s  projektem KBDM na dalším výboru ČABT 

Zodpovídá : výbor ČABT ve spolupráci s KBDM 



 

 

 

Bod 5/1 ČABT v souladu s předchozím zjištěním zahájila práce na návrhu změny organizace žákovských 

soutěží s cílem zvýšení motivace a zkvalitnění týmového projevu. Tento návrh bude konzultován opět s KBDM 

a s MK tak, abychom jej následně mohli projednat s oblastmi a kluby. 

Termín : kontrola na další výborové schůzi ČABT 

Zodpovídá : Roman Bednář 

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 12:20 

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

z jednání jsou pro všechny závazné a neměnné.  

Termín další výborové schůze v měsíci únoru bude dohodnut emailem 

Zápis rozeslán dle schváleného adresáře  

Zapsal : ing. Josef Mayer, předseda výboru ČABT 

V Praze  dne 27. ledna  2017 

 

 

 

 

 

 


