Z á p i s č. 5
z jednání výboru ČABT ze dne 14. 6. 2017
Přítomni : ČABT – Bednář, Janovský, Mayer
Omluveni : Geršl, Volejník
Místo : Praha, Strahov – sídlo ČBF
Zahájení : 16:30 hodin
Kontrola zápisu ze dne 15. 5. 2017:

Bod 3/1 Metodická příprava – sjednocení obsahu školení „C“ a „B“ je momentálně obsahem činnosti
MK.
Podle informace ze zápisu MK federace převzal koordinaci úkolu ke školení „C“ předseda
komise Tomáš Kaprálek. ČABT mu bude maximálně nápomocna při plnění tohoto úkolu.
Sjednocení obsahu školení “C” bylo po diskuzi ČABT s Michalem Ježdíkem a MK pozastaveno.
Je třeba urychleně vést diskuzi o specializaci pro trenérské kategorie ( příkl. - mini, žáci,
dorost, dospělé kategorie, trenér manažer ), nikoliv o všeobecné platnosti příslušné licence.
Předseda informoval výbor o připravovaném společném jednání ČABT a metodické komise
v září letošního roku, na kterém bude ujasněn další společný postup. Termín bude
upřesněn. S Tomášem Kaprálkem.
Termín: 09/2017
Zodpovídá : Jaromír Geršl jako koordinátor – člen MK za ČABT
Bod 1/2 Vydán jako Metodický věstník č. 1
Bod 2/2 ČABT vypustil ze sledování samostatný návrh KBDM na zřízení dvou míst oblastních
manažerů pro Čechy a Moravu.
ČABT dává u svého projektu jednoznačně přednost zkušenému člověku se znalostmi
oblastního prostředí basketbalu. Postup jiných federací je v tomto směru podobný. Častější,
měsíční kontakt s kluby v oblasti bude prospěšnější. Předpoklad zahájení činnosti je polovina
roku 2017.
Dnes, 27.3.2017, předložil Roman Bednář základní obsah projektu, který se bude doplňovat
do konečné podoby k předložení novému výboru federace.
Doplněný projekt v konečném znění byl předložen VV federace dne 30.5.2017, který si
k vysvětlení a případné koordinaci obou projektů pozval na příští VV dne 29.6.2017
předsedu KBDM Jiřího Novotného a člena ČABT Romana Bednáře. ČABT se stále domnívá,
že koordinace činnosti mezi oběma zástupci – OM a RM obou projektů, je pro oblastní
basketbal, jeho klubovou základnu a trenéry, nesmírně důležitá.
Termín : další postup bude zvolen po 29.6.2017
Zodpovídá : Mayer, Bednář
Bod 3/2 viz. obsah v zápise č. 2 ze dne 27.2.2017 pro kategorii U14 a U15 byl řešen na pracovním
jednání dne 2.6.2017, které svolal Michal Ježdík s tímto závěrem :

1. zařadit kvalifikaci týmů ze 3. míst - Martin Jakeš se pokusí najít termín, který bude vhodný pro
termínovou listinu - Martin Jakeš
2. diskutovat s rozhodčími, zda budou schopni personálně zajistit všechna utkání (až 110
celostátně řízených utkání v 1 víkendu)- Martin Jakeš
1. porovnat CZ HS s HS evropských federací - Michal Ježdík + Jakub Kudláček

Bod 4/3 Předseda informoval výbor o obsahu jednání s Mudr. Matoulkem Phd. o některých
nevhodných metodách tréninkové náplně hráčů, zejména v minižákovských a žákovských
kategoriích kdy může docházet k nevratnému zdravotnímu postižení dětí. Obsah tréninkové
jednotky by měl odpovídat fyzickým možnostem dětí v každé věkové kategorii. Mudr.
Matoulek by chtěl v krátké budoucnosti, po projednání se zástupci zdravotní komise a ČABT,
začít mapovat zdravotní stav hráčů a hráček včetně záznamu o všech úrazech, které hráči a
hráčky utrpěli. Tuto dokumentaci na záznamovém médiu by měl mít každý hráč a hráčka
vždy u sebe, aby byla k dispozici v případě potřeby všem dalším ošetřujícím lékařům. Výběr
kategorií, od kterých by měli hráči a hráčky podléhat sledování bude taktéž předmětem
jednání.
Mudr. Matoulek se stal členem lékařské komise federace. Předseda s ním projedná další
postup koncepčního postupu.
Další jednání s Mudr. Matoulkem bude po definitivním obsazení lékařské komise.
Zodpovídá: předseda
Nové body :
Bod 1/5 Předseda stručně informoval výbor o obsahu některých bodů projednaných na VV
federace dne 30.5.2017. Požádal členy výboru o prostudování obsahu rozvojových
programů federace s cílem, pokusit se najít a seřadit cca do 10 referenčních oblastí, které
jsou důležité z pohledu hráčské a klubové základny. Najít tři body, na kterých se bude ČABT
schopen dlouhodobě podílet. Jedním z nich je námi navržená změna obsahu školení „C“,
které by se mělo postupně diferencovat na specializace pro hráčské kategorie ( viz. bod 3.1.
zápisu).
Termín : do 22.6.2017 zaslat mailem návrhy předsedovi
Zodpovídá : koordinuje předseda
Bod 2/5 Výbor projednal plán výjezdových jednání s vybranými oblastmi. Přesné termíny jednání
budou domluveny se zástupci oblastí.
Termín : příští výborová schůze
Zodpovídá : předseda
Bod 3/5 Výbor se zabýval obsahem a možnými termíny valné hromady na podzim letošního roku.
Termín bude sdělen oblastem podle rozlosování a zahájení soutěží.
Zodpovídá : předseda

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hodin
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 : bude dohodnut mailem
Zápis rozeslán dle schváleného adresáře
Zapsal: ing. Josef Mayer, předseda výboru ČABT
V Praze dne 14. června 2017

