Zápis
z jednání valné hromady ČABT v Pardubicích dne 13. září 2018
Místo jednání : Pardubice, Dům Techniky, náměstí Republiky 2686
Zahájení jednání : 13:00 hodin
Ukončení jednání : 15:30 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. Miroslav Volejník, ing. Josef Mayer, generální sekretář federace
Michal Konečný. Pracovní předsednictvo navrhlo složení pracovních komisí, které byly hlasováním
schváleny.
Bod 4/ Předseda výboru Josef Mayer přednesl zprávu o činnosti výboru od poslední VH v roce 2017.
Ve zprávě se soustředil zejména na osobnost trenéra a jeho vliv na výchovu dětí a mládeže, na odborné
a morální kvality trenéra, který musí být pro své svěřence nejen vzorem, ale i morální autoritou a
zároveň starším přítelem. Trenér zároveň prezentuje svým počínáním celou federaci před veřejností
společně s rozhodčími a hráči. Upozornil taktéž na to, že trenér je většinou taktéž funkcionářem, který
pro klub zajišťuje veškerou administrativu. Zmínil rovněž spuštění celorepubliková akce „Bez faulu“,
jejímž cílem je upozornit všechny aktéry, a to včetně veřejnosti, na slušnost a férovost při sportovním
utkání. Dále se zabýval změnou při udělování trenérských licencí, kterou prezentoval názorně
předseda metodické komise Tomáš Kaprálek. Nový systém udělování licencí bude předložen ke
schválení VH federace v roce 2019. Krátce prezentoval činnost programu Oblastních metodiků, jejichž
činnost se od 1.8.2018 rozšířila o další dvě oblasti, a to západní Čechy – OM Stanislav Marian ,a jižní
Čechy – OM Marek Kos. Celkovou prezentaci potom přednesl v diskuzi člen výboru ČABT a vedoucí
týmu metodiků Roman Bednář, který již přes rok v této pozici působí. Od srpna 2019 by měli působit
v rámci federace další dva metodici, což by měl být jejich konečný počet pěti metodiků. Dále byla
prezentována nově zavedená kategorie hráčů a hráček U10, která má za cíl formou pohybové
aktivity směrem k basketbalovým základům a směrem k nesoutěžnímu turnajového basketbalu =
basketbal hrou, získat děti pro budoucí pravidelný trénink. Tento program navazuje na některé
oblastní turnaje, které by se měly postupně sjednocovat do společného metodického obsahu. Na konci
sezóny bude tento program vyhodnocen Komisí dětí a mládeže, ČABT, ČAMB a bude provedena
odborná diskuze ke zlepšení organizace a celkové náplni turnajů pro další sezónu.

V dalším období se bude výbor ČABT soustředit na následující úkoly :
•
Podílet se na přípravě programu VSCM, SCM, Sps pro další období
•
Vypracovat návrh pro vyhodnocení nejlepších trenérů federace v jednotlivých kategoriích
( zde máme velkou mezeru, opět se zapomnělo na trenéry, tedy na ty, kteří vyhlašované nejlepší
basketbalisty a basketbalistky přivedli k basketbalu a zejména je basketbal naučili hrát )
•
Podílet na pokračování rozvoje nového licenčního systému a dalšího doškolování trenérů
podle charakteru udělené licence ( více oblastí dohromady, s kvalitnějším obsahem školení )
•
Připravit návrhu pro odměňování trenérů VSCM, SCM prostřednictvím federace s přesně
určenými povinnostmi trenérů, které budou zaměřeny zejména k pravidelnému povinnému
odbornému vzdělávání,
•
Společně s návrhem nového Trenérského řádu, který bude předložen po úpravě a
připomínkách výboru federace a následně VH federace v roce 2019, doplnit do jeho obsahu i morálně
etické zásady trenérů, zaměřené zejména na jejich chování a vystupování, vztah k dětem ve smyslu
trenér jako morální autorita, trenér jako pedagog, trenér jako přítel - psycholog, trenér jako
koordinátor spolupracující s rodinou hráče/hráčky,
•
Podílet se na kultivaci sportovního prostředí a spolupráce trenérů s rozhodčími a pořadateli
při průběhu utkání,
Bod 5/ Předseda výboru seznámil delegáty s vyhodnocením usnesení z roku 2017 (viz. ČABT).
Nesplněný úkol, který se týkal úpravy přestupního řádu, který předložil výboru ČABT po diskuzi na VH
v roce 2017 Jan Procházka byl výborem ČABT projednán, připomínkován a bude po diskuzi v komisích
předložen k projednání výboru federace. Ostatní úkoly z VH v roce 2017 byly splněny.
Rozpočet ČABT pro rok 2017 nebyl čerpán v plně výši.
Bod 6/ Předseda mandátové komise seznámil VH s počtem přítomných delegátů a schopností VH
přijímat usnesení ( 30 přítomných – z potřebných 50 delegátů, 5 členů výboru, 7 hostů )
Bod 7/ V diskuzi zaznělo :
• Pokusit se naší vlastní činností povýšit basketbal, jako sport inteligentních lidí, nad ostatní
kolektivní sporty i za cenu toho, že se s některými aktéry utkání – trenéry, rozhodčími, hráči
budeme muset rozloučit vzhledem k jejich nepřijatelnému působení ve federaci a před
veřejností,
• Při tréninku dětí v přípravce i v kategoriích do U13, vyhodnocovat příkladný přístup jejich
vlastním rozhodnutím o nejlepším hráči ( největší posun ), vyhodnocovat vždy jen jediného
hráče/hráčku, odměnit jej na konci tréninku malým dárkem (oplatkou), vytvořit dětem
prostředí konkurence, které je bude nutit k neustálému zlepšování se,
• Hodnotit práci trenérů z hlediska jejich dlouhodobých zásluh na výchově hráček a hráčů,
• Řídit se heslem „Cokoliv děláme, dělejme pořádně“
• Byly diskutovány poplatky za překládání utkání, GS upozornil, že se jedná často o vyjmenované
kluby, které překládání termínů utkání opakují. Důvody jsou různé od nedostatku hráčů a
hráček, přes jarní prázdniny a nemoci, až po některé spekulativní důvody. GS přednese návrh
pro úpravu poplatků na nejbližším výboru federace,
• GS se zmínil o přetěžování hráček a hráčů. GS vytvořil komisi pro posouzení vlivu přetěžování
organizmu na zdraví sportovce,
• Ke zvážení byl předložen návrh, aby se významných turnajů, např. ME účastnila i vybraná širší
skupina odborníků – trenérů federace, která bude na náklady federace získávat nové
poznatky, které budou zobecněny a implementovány do našeho basketbalového prostředí,

Bod 8/ Předseda návrhové komise Miroslav Janovský přečetl návrh usnesení VH ČABT, které bylo
následně hlasováním přítomných delegátů jednomyslně schváleno.
Zapsal : Ing. Josef Mayer, předseda ČABT

