VH ČABT 20. 9. 2021 Strahov
Záznam z jednání VH
Průběh VH :
-

-

výbor provedl kontrolu přítomnosti delegátů s výsledkem, že VH je usnášení schopná ( viz
materiály VH )
byly zvoleny orgány VH,
po diskuzi o navrženém programu bylo delegáty rozhodnuto, že VH bude probíhat dle
předloženého programu s výjimkou bodu 6, volba výboru ČABT, a to z toho důvodu, že nebyl
předložen ke schválení Volební řád,
program s výjimkou bodu 6 delegáty schválen ( viz. příloha )
VH rozhodla, že výboru ČABT bude prodloužen mandát do 30.6.2021. V tomto období výbor
uspořádá volební VH k volbě nového výboru ( hlasování 27 pro, 2 se zdrželi )
předseda přednesl zprávu o činnosti za uplynulé období ( viz. materiály VH )

Příspěvky v diskuzi :
Mgr. Žánová – na impulzech mládeže by měla být účast zástupce výboru trenérů, starší trenéři jsou
frustrovaní, měla by probíhat postupná generační obměna, jak je organizována odborná účast FTVS a
dalších fakult na vzdělávání trenérů, kdo vytváří lektorské týmy pro školení trenérů,
činnost oblastních trenérů ( OT ) je potřebným a správným programem federace, který má však
v oblastech, kde byl zaveden různou kvalitu, což vyplynulo z diskuze mezi trenéry, jejich činnost je
třeba rozšířit pro všechny oblasti ( výjimka Praha ), měl by se nastavit přesný program práce OT pro
spolupracující kluby, zde je možno poučit se např. z hokeje, kde tito trenéři taktéž pracují. Taktéž je
třeba zlepšit kvalitu a dostupnost trenérských materiálů,
Mgr. Bednář - upřesnil činnost a náplň práce OT, způsob komunikace. Vysvětlil, že zájem klubů o
spolupráci s OT je velmi rozdílný,
P. Havrlant – se podivoval nad neúčastí zástupců sekretariátu federace ( Ježdík, Landa, Kaprálek,
Moulisová, Novotný ), kteří ovlivňují z pozice své profesionální činnosti ve federaci celý basketbal,
Ing. Šnábl – scházejí ostrá data z oblastního basketbalu, jak klesají či stoupají počty klubů, členů,
trenérů atd., která se musí trvale vyhodnocovat, chybí čtvrtletní hlášení o činnosti v oblastech, která
by měl dostávat výbor federace od sekretariátu, federace se musí zaměřit na kategorie U11, U12,
U13 a pravidelně vyhodnocovat jejich stav,
P. Havrlant – nejsou finanční prostředky na trenéry v klubech ( min. odměna trenéra 30,- tis. Kč )
Pokud se tato situace nezačne řešit, basket nikam neposuneme, proč existuje selekce ve vzdělávání
trenérů – pro některé vybrané lepší trenéry jsou organizovány lepší semináře, jakým způsobem se
určují reprezentační trenéři, proč se nekonají výběrová řízení s kandidáty, okamžitě je třeba zrušit
regionální manažery a částku 4,- mil,, která je pro ně určena rozdělit mezi trenéry

Paní Severová – PBS organizuje turnaje dětí Šmoulinka v Praze. OT by měli ve všech oblastech tuto
činnost rozšířit a organizovat
Mgr. Matuška – ČABT by měl hájit zájmy trenérů, zajistit pro jejich činnost financování,
Ing. Šnábl – federace by měla lépe řešit pojištění hráčů a hráček, zejména reprezentantů,

