Zápis
z jednání valné hromady ČABT v Pardubicích dne 17. listopadu 2017
Místo jednání : Pardubice, Milheimova 1010
Zahájení jednání : 10:00 hodin
Ukončení jednání : 14:30 hodin
Presenční listiny : jsou uloženy v materiálech valné hromady

Bod 1/ Jednání VH zahájil předseda výboru ČABT Josef Mayer a přivítal účastníky jednání. Navrhl jako
předsedu VH mgr. Volejníka. Hlasováním delegátů byl mgr. Volejník zvolen předsedou VH.
Bod 2/ Mgr. Volejník se ujal řízení VH, seznámil delegáty s programem, který byl zaslán v materiálech.
Program VH byl hlasováním schválen.
Bod 3/ Řídící VH požádal delegáty o připomínky k jednacímu řádu, který byl součástí zaslaných
materiálů k VH. Jednací řád byl hlasováním schválen. Taktéž bylo volbou doplněno pracovní
předsednictvo VH ve složení mgr. Volejník, ing. Josef Mayer, ing. Jan Šotnar. Pracovní předsednictvo
navrhlo složení pracovních komisí, které byly hlasováním schváleny.
Bod 4/ Předseda výboru přednesl zprávu o činnosti výboru od poslední VH v roce 2016. Ve zprávě
apeloval na trenéry, kteří jsou hlavní hybnou složkou celé federace, jenž nevykonávají jen trenérskou
činnost, ale i činnost organizační a řídící ve svých klubech, aby zvýšili svou aktivitu v konkurenci
ostatních sportů a využili všechny formy spolupráce, které federace nabízí k tomu, aby se začala
výrazně zvyšovat hráčská základna jak v kategorii dívek, tak v kategorii chlapců. Totéž platí o
zvyšování stavu trenérů a rozhodčích. Zdůraznil, že federace jako spolek patří klubům, které se
podílejí prostřednictvím zvoleného výboru na její činnosti a nesou tím i odpovědnost za další rozvoj.
Krátce se věnoval financování sportu ze strany státních orgánů a nekoncepčnímu soupeření dvou
hlavních subjektů, Olympijského výboru a ČUS, dále několika směrnému financování sportu ze strany
MŠMT a případnému vzniku nového samostatného řídícího a organizačního celku, který by měl mít
vlastní rozpočet a správně nastavený systém rozdělování financí, se zaměřením na sportovní úspěchy
jednotlivých sportů, přičemž by se nemělo jednat jen o sportovní výsledky, ale zejména o sportování
dětí a mládeže.
Vlastní činnost ČABT za posední rok práce se soustředila na :
• pomoc oblastem a klubům, která spočívala ve vydání překladu materiálu FIBA k tréninku dětí
do 13 let, volně dostupnému ke stažení na stránkách trenérů,
• zahájení pilotního projektu „Oblastní metodik“ od 1.8.2017 pro oblast Vysočina,
• nové pojetí trenérských licencí od Baby basketu přes jednotlivé kategorie dětí a dospělých
v horizontálním členění, na kterém spolupracuje s MK federace,
• postupně připravovaný návrh programu ke sjednocení metodiky basketbalových dovedností
po kategoriích tak, aby na sebe odborná práce trenérů mohla navazovat.
Bod 5/ Předseda výboru seznámil delegáty s vyhodnocením usnesení z roku 2016. Úkoly z usnesení
byly splněny.
Bod 6/ Předseda mandátové komise seznámil VH s počtem delegátů a schopností přijímat usnesení.
Bod 7/ V diskuzi zaznělo :

•

upozornění na stávající obsah Trenérského řádu, který již neodpovídá svým zněním
některým připravovaným změnám. Proto jej výbor ČABT podrobí společně s MK rozboru a
navrhne změny. Navržené změny zašle k diskuzi oblastem.
• oblastní metodik mgr. Roman Bednář seznámil delegáty s obsahem projektu a s prvními
předběžnými zjištěními v oblasti Vysočina. Z jeho vystoupení se dá předpokládat, že podobný
stav může být i v dalších oblastech. Proto doporučil pokračovat v projektu i v dalších
lokalitách, které postupně navrhne výbor ČABT VV federace.
• V dalším bloku diskuze došlo k poměrně rozsáhlé výměně názorů k organizaci soutěží dětí do
13 let věku a taktéž k výměně názorů na oblast přestupů a hostování dětí v minižákovských a
žákovských kategoriích. Existuje několik názorových skupin, které bude třeba sjednotit ku
prospěchu basketbalu. Je třeba pomýšlet především na chuť dětí ke sportu formou zábavy do
věku 13 let a nedopouštět se chyb spojených s vyhořením dětí v 15 letech. Dalším
diskutovaným názorem bylo finanční zainteresování klubů v řádě nad sebou, které se budou
podílet na rozvoji hráče/hráčky od vstupu do basketbalu. Tento záměr by se více soustředil
na talentované jedince, kteří budou mít předpoklad pro zařazení do programu SCM.
Výbor ČABT oba tyto problémy připraví k diskuzi na úrovni odborníků z federace i klubů formou
semináře pro soutěžní sezónu 2018/2019.
Bod 8/ Předseda návrhové komise Miroslav Janovský přečetl návrh usnesení VH ČABT, které bylo
následně hlasováním přítomných delegátů schváleno.
Zapsal : Ing. Josef Mayer, předseda ČABT

