Z á p i s č. 8
z jednání výboru ČABT ze dne 6. 11. 2017
Přítomni : ČABT – Bednář, Geršl, Mayer, Volejník
Omluveni : Janovský
Místo : Praha, Strahov – sídlo ČBF
Zahájení : 12:30 hodin
Úvodem jednání informoval předseda výbor o některých projednávaných bodech ve VV federace.
Kontrola zápisu ze dne 25.9. 2017:
Bod 1/5 Za ČABT byly VV federace předány body rozvojových programů, kterým by se dle názoru výboru, měla věnovat
zvýšená pozornost. Bod jednání byl VV federace přesunut do zářijového termínu.

Vybrané body rozvojových programů, které preferují trenéři, byly odeslány ke zpracování do
aktualizace RP federace. Rozvojové programy federace jsou součástí strategie, jsou podkladem pro
hodnocení práce výkonného výboru, proto by měly být po odsouhlasené aktualizaci trvale
přístupné na webu federace pro všechny kluby. Aktualizace bude provedena dne 20.11.2017 na VV
federace
Termín : splněno – čeká se na aktualizaci ze zasedání VV
Zodpovídá : koordinuje předseda
Bod 2/5 Výbor se zabýval činností OTMK a jejich komunikací s OV a MK. Výbor se usnesl, že požádá OTMK o jejich názor
na některé problémy, které by bylo vhodné společně řešit na VH ČABT, případně některé oblasti navštíví zástupce výboru
ČABT ještě před VH.
Dnes, 25.9.2017 projednáno. Výbor pro listopadovou VH v Pardubicích, dne 17.11.2017 od 10:00 zvolil následující témata,
která by chtěl v rámci diskuze projednat se zástupci trenérů v oblastech:
1/ Objektivní stav hráčské základny chlapců a dívek po kategoriích v oblastech, vliv na další rozvoj soutěží v oblastech (týká
se rozvojových programů a případných změn z toho plynoucích).
2/ Návrhy na změny trenérského řádu, uvedeného na stránkách ČBF ve vztahu k fair play jednání trenérů mezi sebou,
trenérů s hráči a hráčkami, trenérů s veřejností.
3/ Pilotní projekt „Oblastní metodik“ zahájený ČABT dnem 1.8.2017 a jeho další rozvoj. Souhrn prvních zjištění ve znalostech
a postupech trenérů při vedení týmů při tréninku a dalších podrobností. (Roman přesně vyspecifikuje obsah tohoto bodu)
4/ Návrhy na změny v organizaci soutěží v minibasketbalu (je i součástí návrhu rozvoj. programů)
5/ Návrhy na změny v přestupním řádu – omezení hostování.
Další body, které by bylo vhodné projednat v diskuzi, budeme očekávat z vašich návrhů.
Chtěli bychom, aby VH ČABT byla o basketbalu nikoliv o „politice“, jaký má kdo vliv a jak jej uplatňuje. Je třeba si uvědomit,
že trenérská základna je rozhodující skupinou osob, která basketbal v jeho praktickém pojetí vede. Změny, které bychom
chtěli navrhnout VH, je třeba do 15. ledna 2018 předat na federaci.
Pokud se o to společně nebudeme snažit, propad našeho basketbalu se může zrychlovat! Příklady jsou vidět v sousedním
Slovensku.
Zasílejte prosím vaše návrhy co nejdříve, abychom se jimi mohli včas zabývat.

Dnes 6.11.2017 v rámci přípravy na VH ČABT bylo provedeno upřesnění obsahových bodů pro
diskuzi. Upřesnění bude zasláno do oblastí v rámci přípravy na VH
Zodpovídá : předseda, OTMK, trenéři klubů
Termín : projednání na VH ČABT 17.11.2017

Bod 3/1 V měsíci září proběhne společné jednání ČABT a metodické komise, na kterém bude ujasněn další společný
postup ve vzdělávání trenérů. Termín bude upřesněn s předsedou MK Tomášem Kaprálkem.
Dnes provedeno, viz. zápis z MK na stránkách ČBF ze dne 25.9.2017. Jednání budou pokračovat. Důležité budou konkrétní
výstupy a jejich plnění a zejména obsahová náplň jednotlivých kategorií trenérských licencí, zabezpečení trenérů
odbornými publikacemi a jejich využívání pro vedení dětí a mládeže, které musí připravit MK federace.

Proběhla dvě společná jednání, na kterých se upřesnila obsahová témata pro vzdělávání trenérů –
baby basket a další stupně horizontálního vzdělávání. Podrobněji viz zápis z MK ze dne 6.11.2017.
Této problematice se bude věnovat taktéž VH ČABT v Pardubicích.
Zodpovídá : Jaromír Geršl jako koordinátor – člen MK za ČABT
Termín : další schůze MK
Bod 3/5 Termín valné hromady ČABT byl po diskuzi stanoven na 17. listopadu 2017 od 10:00 hodin s místem konání
Pardubice. Písemná pozvánka bude včas oblastem zaslána.

Provedeno, rozeslány materiály pro VH do oblastí, včetně upřesnění místa konání – Milheimova
1010, Pardubice – školící centrum e BRÁNA
Zodpovídá : předseda
Bod 1/6 Výbor byl informován Romanem Bednářem (OM) o zahájení činnosti metodika v zájmové oblasti Vysočina.
Z prvních poznatků nelze zatím komplexně nahlížet na stav v zájmové oblasti, probíhá seznamování se s prostředím a
komunikace s kluby. První konkrétní poznatky budou předloženy na další výborové schůzi v měsíci září. Z těchto poznatků
budeme mimo jiné vycházet i při sestavování obsahu školení trenérů společně s MK a VSTÚ
Dnes projednány první informace z činnosti Romana Bednáře. Pro VH budou připraveny první poznatky z činnosti.

Bude projednáno v rámci VH ČABT v Pardubicích. Ze získaných prvních poznatků je zřejmé, že
v trenérské přípravě docházelo k zásadnímu zanedbání rozvoje metodického vzdělávání trenérů
v oblasti praktické i teoretické. Jedná se o dlouhodobou nekoncepčnost činnosti federace v této
oblasti.
Zodpovídá : Roman Bednář
Termín : 17.11.2017
Bod 2/6 Výbor se zabýval basketbalem 3 x 3, který je novým olympijským sportem. Tento bod bude projednáván ve VV
federace dne 18.9.2017. Předseda a Roman Bednář připraví podklady pro výbor ČABT k diskuzi. Názor bude prezentovat
předseda na VV federace dne 18.9.2017
Podklady z jednání zaslány VV. Bod přeložen na další jednání VV 16.10.2017.

Na jednání VV dne 16.10.2017, ze kterého zatím není zpracován zápis, byl projednán za účasti
Michala Kruga stav basketbalu 3 x 3 v rámci federace a jeho případné potřeby pro plnohodnotnou
disciplínu. Bylo konstatováno, že blíže k účasti na OH má ženský basketbal, který zastupuje
Michaela Uhrová. Mužský basketbal je na tom hůře, potřeboval by účast na větším počtu turnajů
kvalifikačních turnajů. Zásadním problémem je účast nejlepších ligových hráčů a hráček, kteří
nejsou uvolňováni do reprezentační přípravy. Zde se opět projevuje dlouhodobě nízký stav hráčské
základny, kterou si každý tým ochraňuje pro basketbal 5 x 5. Řešení zůstalo otevřeno pro další
jednání VV federace.
Zodpovídá : předseda a Roman Bednář
Termín : VV 20. 11. 2017
Bod 3/6 Výbor projednával další možný posun ve vzdělávání talentovaných mladých trenérů, kteří by mohli působit u
mládežnických reprezentačních týmů. Tento bod bude projednán s VSTÚ Michalem Ježdíkem, KVBCH a KVBD. Trenér by
měl v krátké budoucnosti mimo jiné plnit určitá kritéria, výběr by měl podléhat návrhovému a schvalovacímu procesu, jehož
závěr učiní na základě doporučení VV federace.

Bod trvá.
Zodpovídá : předseda
Termín : po dohodě s Michalem Ježdíkem
Bod 4/6 Výbor se zabýval situací v hráčské základně, kde v jednotlivých kategoriích ubývají hráči a hráčky. V průběhu
sezóny nastupují za různé věkové kategorie a k několika startům v utkáních v každém týdnu. Tím dochází nejen k fyzické
únavě a zvýšené možnosti zranění, ale i k psychické únavě a ztrátě motivace. Tento stav je nutno projednat a urychleně
koncepčně řešit ve spolupráci s komisemi.

Bod trvá.
Zodpovídá : celý výbor po jednotlivých komisích, koordinuje předseda
Termín : bude navržen po jednání s VSTÚ Michalem Ježdíkem
Nové body :
Bod 1/8 Výbor se zabýval potrestáním celého realizačního týmu kadetů U17 za neúčast na
technickém meetingu v rámci ME skupiny „B“. Na základě získaných informací dospěl k názoru, že
vinu na vzniklé situaci nenesou asistenti hlavního trenéra Bálinta Stanislav Marian a Levell Sanders.
Výbor pověřil předsedu, aby navrhl na zasedání VV federace odvolání jejich potrestání.
Termín : 20.11.2017
Zodpovídá : předseda
Výbor žádá všechny oblasti, aby si na svých stránkách upravily název trenérské asociace
z původního SBT na nový název ČABT
Jednání bylo ukončeno ve 14:30 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 upřesněn po VH ČABT
Zápis rozeslán dle schváleného adresáře
Zapsal: ing. Josef Mayer, předseda výboru ČABT
V Praze dne 6. listopadu 2017

