
 

Zápis č. 1 

zápis z jednání výboru ČABT ze dne 30.1.2019 

Přítomni : Roman Bednář, Jaromír Geršl, Miroslav Janovský, Josef Mayer, Renata Severová 

Hosté: Milena Moulisová 

Omluveni : Miroslav Volejník 

Místo : Praha6, Strahov – sídlo ČBF 

Zahájení : 10:30 hodin 

Ukončení : 14:30 

 

Bod 1/1 Úvodem jednání provedl předseda krátký souhrn důležitých bodů, projednávaných v roce 2018. Veškerá činnost 

výboru probíhala týmově za využití informací, zkušeností a odborného zázemí pracovníků federace, zejména potom Tomáše 

Kaprálka a Jiřího Novotného. 

Jednalo se o následující oblasti, ve kterých bude činnost výboru pokračovat i v letošním roce  : 

• Trenérský řád – jeho nové pojetí a obsahové vytyčení ve spolupráci s MK federace 

• Turnaje dětí kategorie U10 – komplexní metodická příprava, návrh organizace, sběr dat z prvních akcí a jejich 

vyhodnocování, návrh na rozšíření do další kategorie U11 

• Projednání možnosti změny způsobu odměňování trenérů a trenérek VSCM, SCM a jejich intenzivnější zapojení do 

vzdělávacího systému ostatních trenérů 

• Rozšíření činnosti oblastních metodiků v souvislosti s novým trenérským řádem 

• Návrh na vyhlášení trenérů roku ve vybraných kategoriích při závěrečném galavečeru basketbalu po ukončení 

sezóny 2018/2019 

 

Bod 2/1  Výbor projednal rozšíření pozice oblastního metodika o další oblasti. V této souvislosti upozornila R. Severová, že 

vztahy mezi trenéry různých klubů nejsou vždy nejlepší. Proto je nutné, aby výběr dalších metodiků byl vždy pečlivý, aby každý 

z metodiků byl osobností. Důležitá je nezávislost metodika. Rozsah činnosti metodika se rozšíří o jeho zapojení se do 

lektorského týmu pro školení trenérů. Výbor zároveň provede upřesnění kontrolního mechanizmu výsledků práce metodiků.  

Zodpovídá : Mayer, Bednář 

Termín : do 30.6.2019 

 

Bod 3/1  Výbor pověřil J. Geršla, aby v MK důrazněji prosazoval vydání ucelené metodiky tréninku dětí do 15 let, která je 

přeložena z italského originálu do ČJ, včetně CD s praktickými ukázkami. Zatím se stále čeká na schválení autorských práv. 

Zodpovídá : J. Geršl 

Termín : do 30.6.2019 

 

Bod 4/1  R. Severová sdělila výboru názor, že se nové pojetí turnajů kategorie U10 pořádaných federací překrývá s obdobně 

organizovanými turnaji, které v Praze běží pod názvem Špunti, ve středních Čechách Šmoulinka, a že se jedná o kopií těchto 

programů. V následné diskusi vysvětlili členové výboru, že metodický materiál – manuál turnajů, byl zpracován ve stejném 

období a logicky vycházel i ze zkušeností s turnaji pro tuto věkovou kategorii v jednotlivých oblastech. Výraznou měrou byly 

využity zkušenosti  ČBF JM (p. Cígler) a současně byly v metodické náplni využity i doporučení MK (Tomáš Kaprálek). Souhrn 

těchto informací umožnil hned od začátku minimalizaci organizačních a metodických nedostatků, kdy mj. účast v turnajích 

této kategorie je naprosto dobrovolná. V průběhu prvních dvou kol, která proběhla na podzim 2018, se potvrdila vhodnost 

nastaveného konceptu turnajů, kdy se tyto se setkaly s výrazně pozitivní odezvou ze strany dětí, trenérů a klubů. V reakci na 

tyto pozitivní ohlasy, ve spolupráci s KBDM (Jiří Novotný), bylo klubům umožněno dodatečné přihlášení pro 3. a 4. kolo 

turnajů. Nárůst přihlášených týmů byl téměř 80% před rozepsáním 3. a 4. kola turnajů. Aktuální počet 49 týmů byl následně 

rozepsán do jednotlivých skupin pro následující dva turnaje, které proběhnou v únorů/ březnu a květnu. Jedním z cílů turnajů 

ČBF U10 je jednotný přístup k organizaci turnajů a utkání v rámci celé federace, a to i pro oblasti s nižším počtem klubů. Do 



 

další sezóny půjdeme po všeobecné diskuzi již dokonale připraveni. Stále více se již delší dobu ukazuje, že základní motorika 

dětí do 14 let věku je trenéry i školami zanedbávána. To se musíme pokusit napravit právě cestou všeobecné přípravy a 

přístupem trenérů, rodičů a dětí k basketbalu jako k aktivní pohybové přípravě s postupným přechodem k basketbalu.  

Zodpovídá : R. Bednář 

Termín vyhodnocení : do 30.5.2019 

 

Bod 5/1  Výbor žádá všechny kluby, aby se aktivně zaměřily na provádění náborů dětí do přípravek. Celkové počty hráčů a 

hráček se musí postupně zvyšovat. Bude to práce náročná a dlouhodobá. V souvislosti s tím je třeba uvažovat i o změně 

organizace soutěží, která musí reflektovat na reálný stav soutěží ve všech oblastech. Musíme udělat vše pro to, aby se 

rozvinuly oblastní soutěže, aby oblastní týmy hrály ve svém prostředí oblastní basketbal. Pod pojmem oblast je třeba hledat 

reálnou základnu fungujících klubů, nikoliv klubů administrativně evidovaných. Tuto skutečnost výbor federace se svým 

sekretariátem intenzivně řeší.  

Zodpovídá : J. Mayer, výbor 

Termín : trvale 

 

Bod 6/1  Byl projednán návrh na průběh vyhlášení „Trenérů roku“ po kategoriích. R. Bednář upraví původní návrh a zašle jej 

výboru. Předseda projedná další postup s M. Peterkou. 

Zodpovídá : R. Bednář, J. Mayer 

Termín : do 11.2.2019 

 

Bod 7/1  Předseda sdělil výboru, že porady metodiků budou od ledna 2019 probíhat i samostatně, mimo jednání VV ČABT, a 

to včetně zpracování samostatného zápisu z těchto porad. Porady OM probíhají pod vedením vedoucího metodika R. 

Bednáře. První porada bude dne 31.1.2019 v Táboře. 

Zodpovídá : R. Bednář, J. Mayer 

Termín : Trvale 

 

Bod 8/1  Předseda výboru krátce informoval výbor o některých bodech projednávaných na výboru federace, které se týkají 

práce trenérů a metodiků a nejbližších akcích v měsíci únoru. 

 

 

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.  

Zápis rozeslán dle schváleného adresáře  

Zapsal: ing. Josef Mayer, předseda výboru ČABT 

V Praze dne 30. ledna  2019 

 

 


