Z á p i s č. 2
z jednání výboru ČABT ze dne 12. 3. 2018
Přítomni : ČABT – Bednář, Geršl, Janovský, Mayer
Omluven : Volejník
Host : Marian
Místo : Praha, Strahov – sídlo ČBF
Zahájení : 11:00 hodin
Ukončení : 14:30
Úvodem jednání informoval předseda výbor o vybraných bodech z VV federace
Bod 1/1 Kontrola plnění usnesení z VH 2017 – výbor konstatoval, že jsou rozpracovány všechny body
usnesení.
Reálně a obsahově je nejdále pilotní projekt „Oblastní metodik“, který bude hodnocen po 6 měsících
ve VV federace dne 25.1.2018 s cílem jeho rozšíření o další dvě oblasti od 1.8.2018. První hodnotitelné
výsledky ukazují směr, kterým je třeba postupně pokračovat, společně s rozšiřováním činnosti do
dalších oblastí. Podstatné bude, zaměřit se na již získané výsledky z interních dat přímo z „terénu“,
která budou zásadní pro přesný a koordinovaný výkon činnosti všech složek federace. ČABT je schopen
tuto koordinační činnost pro federaci vykonávat a přenášet jí do oblastí, zejména potom do trenérské
a organizační práce u dětí a mládeže, která je nezbytná pro zastavení poklesu základny v jednotlivých
věkových kategoriích dětí a mládeže.
Zodpovídá : výbor ČABT, koordinace předseda + Roman Bednář
Termín : rok 2018, hodnocení měsíční
Bod 2/1 „Změny v organizaci soutěží dětí do 13 let věku“ jsou zpracovány a konzultovány v návrhové
podobě s předsedou KBDM, MK a ČAMB. Po vyladění připomínek bude těmto komisím návrh
předložen k další konzultaci, zároveň bude zaslán do oblastí. Návrh není pouze v listinné podobě, byl
prakticky realizován v oblasti Vysočina a vychází již nyní z některých dílčích poznatků dalších oblastí. Ke
spolupráci musí být přizváni i rozhodčí. Budeme se spoléhat taktéž na spolupráci se silnými kluby
v oblastech, které jsou schopny vytvořit pro děti důstojné podmínky a maximální plynulost a
atraktivnost celého průběhu každé akce. Konečný návrh bude předložen VV federace do 31.3.2018.
Roman Bednář informoval výbor o jednání výboru ČAMB, na kterém se návrh projednával. Z jednání
vznikla pracovní skupina ve složení Kapitulčin, Procházka, Bednář, která má do návrhu
implementovat připomínky ostatních členů výboru a některých oblastí. Součástí návrhu zůstanou
dovednostní soutěže dětí. Upravený návrh bude opět projednán. ČAMB, jeho výbor společně s ČABT
schválí finální podobu, kterou ČAMB prostřednictvím KBDM a oblastí bude implementovat do
soutěží v sezóně 2018/2019. Tato sezóna bude pojata jako pilotní k získání praktických poznatků
Zodpovídá : Roman Bednář, Miroslav Janovský – KBDM, Jaromír Geršl – MK. Petr Čeněk - ČAMB
Termín : zahájení sezóna 2018/ 2019, hodnocení měsíční
Bod 3/1 Návrhy na změny v trenérského řádu, jsou projednávány společně s MK federace, budou
posunuty do dalšího období, neboť se do nich musí promítnout zejména navrhované změny
vícestupňového systému vzdělávání trenérů s účelovou specializací po kategoriích. Vzhledem
k názorové nejednotnosti zatím projednávaných návrhů, zejména obsahového zaměření vzdělávání, se

bude pokračovat v jednáních a konzultacích. Každopádně platí, že do basketbalu musíme společně
přivést větší procento mladých trenérů s dlouhodobým zájmem o práci, s pedagogickými i praktickými
schopnostmi a znalostmi, a to zejména pro kategorii dětí, které potřebují mít hned od začátku svého
působení v basketbale v trenérovi vzor, přítele i respektovaného odborníka, jemuž mohou důvěřovat,
jemuž se mohou svěřovat. Trenér si musí uvědomit svou vysokou odpovědnost, neboť se stává součástí
výchovného systému dítěte.
Zodpovídá : předseda + Jaromír Geršl – MK
Termín : rok 2018
Bod 4/1 Současně s postupným budováním a rozvíjením oblastní struktury klubů, vyvstala otázka
dalšího pokračování systému talentované mládeže, který je nyní ve své polovině životnosti. Výstupem
tohoto sytému musí být nejen reprezentanti, ale i další basketbalisté a basketbalistky, kteří po
ukončení kategorie U19 dále pokračují v kategorii dospělých. Zatím není známo relevantní číslo, které
by ukazovalo, kolik talentů obou kategorií muži + ženy, reprezentanti, přechází do nejvyšších soutěží,
či do prvních lig. Odhadem je to však v nejvyšších soutěžích každoročně číslo v řádu jednotek hráčů a
hráček. Tento, zatím pouze odhadovaný počet, naznačuje ne zcela efektivní nastavení současného
modelu STM, a to především na úrovni VSCM chlapců, který tak nenaplňuje zcela očekávané cíle.
Připravované průběžné hodnocení systému STM by se taktéž mělo zabývat finanční analýzou
efektivnosti s ohledem na počet hráčů a hráček, kteří do systému v jeho jednotlivých úrovních vstupují,
trénují v něm a následně ze systému STM vystupují a pokračují dále do profesionálního
basketbalu. Proto vyvstává otázka větší motivace talentovaných hráčů a hráček již na počátku
basketbalové kariery cestou jejich dlouhodobého výukového, výchovného a basketbalového zapojení
do procesu výchovy reprezentantů a reprezentantek ve sportovním „Super centru“ - akademii, která
bude pod hlavičkou federace vytvářet ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj včetně lékařského,
rehabilitačního i vzdělávacího procesu. Důležitá bude i častější konfrontace se zahraničními kluby, či
reprezentacemi jiných států. Tito hráči a hráčky by byli zapojeni do soutěží pod hlavičkou federace vždy
o stupeň výše proti své kategorii a trénováni profesionálními trenéry, kteří by prošli nezávislým
výběrovým řízením bez vlivu klubového zájmu. Taktéž se tím vyhneme návrhům a diskuzím, které
vyvolávají zbytečnou bouři mezi kluby i odborníky. Výbor federace je především orgánem strategickým,
který stanovuje cíle a schvaluje nastavenou koncepci k těmto cílům a měl by ctít názory odborníků,
které si sám vybral. Sportovní ředitel by potom měl být vždy předkladatelem návrhů a zároveň
zodpovídat za splnění cílů společně s realizačními týmy. Podotýkáme, že cíle by měli odpovídat
reálnému stavu prostředí, ve kterém se pohybujeme. Je to dlouhodobá práce, kde na sebe musí
navazovat jednotlivé činnosti od náboru dětí, přes výběr talentů až k požadovaným rozumně
nastaveným výsledkům. Na zapojení klubů do diskuze se při tom nesmí zapomenout, včetně toho, že
účast předních klubů v pohárech je taktéž reprezentací našeho basketbalu. V této důležité činnosti
trenérů, v níž je skrytý určitý potenciál působení v interním i externím prostředí, jsme schopni podílet
se na diskuzi, následném návrhu a práci na nové koncepci nejen reprezentačních týmů. Svět, i nám
bližší Evropa odjely našemu basketu už dost daleko. Přibližování bude pomalé a složité.
Zodpovídá : předseda
Bod 5/1 Předseda upozorňuje, že dne 29.1.2018 bude opět společná schůze MK a ČABT k pokračování
práce na navrhovaných změnách vzdělávání trenérů a zavedení vícestupňového systému licencí
v horizontálním členění. Účast povinná – Bednář, Geršl, Mayer

Společné jednání dále proběhlo. Obsah jednání dále upřesnil podobu školení zejména typu „C“
mládež s vyjasněním postupu zahájení školení v sezóně 2018/2019. Josef Mayer dostal za úkol
cestou zápisu z VV federace sdělit oblastem, že školení typu „C“ podle starého formátu bude
ukončeno dne 30.6.2018. Podle nového formátu začne školení v další sezóně.
Zodpovídá : Jaromír Geršl + předseda
Termín : sezóna 2018/2019

Nové body :
Bod 1/2 Výbor projednal možný nástup Stanislava Mariana do pozice oblastního metodika pro oblast
západní Čechy a Marka Kose pro oblast jižní Čechy od 1.8.2018. V průběhu přípravného období
budou konzultovat problematiku činnosti metodika s Romanem Bednářem, zároveň si již budou
mapovat skutečný stav oblastního basketbalu ve svých oblastech. Další zájmovou oblastí, kterou se
bude výbor ČABT zabývat bude oblast střední a severní Moravy.
Zodpovídá : Roman Bednář + předseda
Termín : do 31.7.2018
Bod 2/2 Výbor se zabýval potenciálem jednotlivých oblastí a efektivitou práce TMK oblastí. Cílem
budoucí spolupráce by měla být i kontrola erudice mladých trenérů, jejich chuť zlepšovat se a
přinášet do tréninku basketbalu společně s MK a ČABT nové poznatky.
Výbor se zabýval tématem „Životního příběhu trenéra“, který by měl být obsahově zaměřen
k získávání dalších nových trenérů.
Zodpovídá : výbor
Termín : trvale
Bod 3/2 Jedním z cílených námětů ke zvýšení prestiže trenérské profese by mělo být vyhlašování
Trenérů roku po kategoriích. Výbor se začne zabývat návrhem způsobů hodnocení jejich práce již pro
sezónu 2017/2018. Výbor ČABT vyzve ke spolupráci všechny odborné komise a zástupce oblastních
spolků, aby nominovali své trenéry podle podmínek, které jim budou zaslány.
Zodpovídá : výbor ČABT
Termín : do konce 05/2018

Výbor opakovaně 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 a místo konání bude včas upřesněn
Zápis rozeslán dle schváleného adresáře
Zapsal: ing. Josef Mayer, předseda výboru ČABT
V Praze dne 12. března 2018

