
SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE   
Zápis č. 14 

 

Datum: úterý 21. února 2017 

Místo:  ČBF, Praha 6 - Břevnov   

Přítomni:  J. Novotný, S. Křiváček, P. Čeněk, M. Moulisová 
 
Omluveni: T. Kaprálek, M. Janovský, J. Slowiak  
 

 
 

Zaměření: Vyhodnocení projektů KBDM za rok 2016 a nastavení projektů na 2017. 
 

14. 1.  ŠKOLNÍ BASKETBAL 
 

14.1.1. Road Show CBF  

2016 -  projekt zrealizován ve spolupráci s ČOV. Aktivní účast 56 základních škol ČR. 
Na 14 školách (1 škola = 1 kraj) uspořádáno zábavné sportovní dopoledne pro děti 
za účasti reprezentantů ČR. 
2017 – pokračovat v projektu (pouze ČBF), větší aktivita a zapojení klubů ČBF (na-
bídka projektu do klubů -  kluby určí školy + pomůžou s vlastní akcí, tzn. dodají 2-3 
trenéry, kteří dorazí na akci + dodají vlastní nábor.letáky). Zapojit i regionální mana-
žery (viz. bod 14.6.). Plán realizace:  září – prosinec 2017. 

 

14.1.2. Jr. NBA League 2017 

2016 – uskutečněno ve spolupráci s agenturou Sport Invest. Pozitivní odezva ze 
strany pořadatelů, zúčastněných škol i rodičů. Velká propagace: sociální sítě, repor-
táže ČT/Prima, weby. 
2017 – spolupráce se SI i pro nadcházející ročník. Koncem ledna spuštěna registrace 
do nového ročníku soutěže. Uzávěrka přihlášek 12. března. Duben-květen = kvalifi-
kace; září = draft; říjen-prosinec = hlavní soutěž.   

- nově na hřišti vždy jedna dívka 
- zařazení Skills Challenge do programu (týmové štafety, střelba týmu) 
- zvažuje se možnost mezinárodní konfrontace- sehrání vítězů posl.ročníku v rámci 

draftu – jednání, náklady. 
 

14.1.3. Kroužky na školách (kroužky.cz) 
- Projekt ve spolupráci s kroužky.cz 
2016 – rozeběhlo se prozatím na 2 pražských školách 
2017  - pokračování  

 



14.2. REGIONÁLNÍ BASKETBAL 
 

14.2.1. Regionální výběry U14 
- Místo konání (pořadatel) zimních turnajů RV U14 -  bude vypsáno výběrové říze-

ní a rozesláno do klubů ČBF. 

- Odsouhlaseno zvýšení počtu hráčů a hráček pro turnaj (15/tým). 
- Odsouhlasena možnost navýšit počet hráčů/hráček pro jednotlivé srazy (až 18 

hráčů/hráček), za podmínky dodržení rozpočtu akce.  

- Turnaj RV U14 v rámci ME žen. Turnaj se uskuteční v termínu pátek 16.6 - neděle 
18.6. Místo konání: Hradec Králové - dívky, Pardubice-chlapci. Návštěva hráček a 
hráčů na utkání ME žen (večerní blok). 

- Návrh: v rámci doprovodného programu ME žen představení mládežnických re-
prezentačních výběrů, regionálních výběrů či vítězů mládežnických MČR 2017. 
 

14.2.2. Nadregionální soutěže (U15/U17/U19) 
- Ve spolupráci s STK-ČBF. Druhý rok změny (nevypisování oblastních soutěží, cen-

tralizace přihlášek a územní rozdělení družstev do skupin). Zapojení všech Oblas-
tí ČBF kromě ČBF Praha.  

- Převažují pozitivní ohlasy od družstev na NRS. 
- Vyhodnocení a příprava na novou sezonu 2017/18 po skončení tohoto ročníku. 

 

14.3. MATERIÁLNÍ PODPORA KLUBŮ ČBF 
 

14.3.1. Start Up program – program na podporu menších a začínajících klubů. 
- Pomůcky pro kluby. 2016 - vyhověno 29 klubům, 2017 - nabídka běží (prozatím 

7 žádostí). 
  

14.3.2. Stahovací koše – 11 realizací v roce 2016,  9 žádostí na 2017 (uzávěrka 
konec února). 
 

14.3.3. Baby Basket – program pro děti 6-9 let.  
- 2016 - představena filosofie, koncepce a pravidla Baby Basketu. V 1.kole 

zařazeno do programu 60 klubů (rozdáno 240 mobilních košů, 1000 lehkých 
míčů vel. 4 a 5000 medailí pro děti). 

- 2017 – druhé kolo otevřeno do konce února 2017 (zatím 11 žádostí).  
- Pokračuje tvorba tréninkového deníku pro děti 6-9 let.  
- Metodická komise ČBF – tvorba publikace pro Baby Basket. 

 
14.3.4. Míče vel. 5 zdarma pro kluby ČBF 
- 2100 míčů Molten a Gala (guma, vel. 5) rozděleno do 113 klubů ČBF (distribuce 

od 20.2.2017). 
 



14.4. METODICKÁ PODPORA KLUBŮ ČBF 
14.4.1. Car Team ČBF – ukázkové tréninky v klubech. Dva týmy zkušených 

lektorů (český a moravský). Od startu projektu (duben 2016) se uskutečnilo 
13 výjezdů/ukázkových tréninků. 2017 – pokračování projektu. 

 

14.5. FINANČNÍ PODPORA KLUBŮ ČBF 
- Příspěvky na turnaje základních škol, turnaje kategorií mini a minibasketbalové 

kempy (cca 500 tis. Kč/rok). Za 2016 finančně podpořeno 57 turnajů, či kempů. 

 

Rozpracované projekty 

14.6. Rozvoj členské základny (projekty KBDM a ČABT) 
- Zahájení systematické práce v regionech, která povede k rozvoji struktury klubů 

a jejich činnosti. 

- Projekt KBDM - doplnění struktury ČBF o terénní pracovníky (regionální 
manažery). Začátkem března bude vypsáno VŘ na tyto pozice. Očekávaný start 
projektu duben 2017. 

- Schůzka s ČABT ohledně možnosti propojení projektů (ČABT – doplnění 
struktury ČBF o oblastní metodiky). Manažeři zaměření spíše na analýzu a 
mapování stavu basketbalu v regionech (klubech), oblastní metodici zaměření 
spíše na ukázkové tréninky, mentoring a coaching. Závěr schůzky – oba projekty 
je nereálné sloučit do jednoho (rozpočtové důvody, náplň činnosti, rozsah, řízení 
a kontrola). Naopak možná vzájemná spolupráce mezi RM a OM.   

 

14.7. Jiné 
- Podpora festivalů U11 a U14 – Basket Slovanka a BŠ Praha projevily zájem 

uspořádat festivaly U11 a U14. Schválena finanční podpora pro pořadatele 
(stejná jako u festivalů U12 a U13, tzn. 2.000,- Kč/družstvo).   

- FIBA Konference minibasketbalu – 13.-14.5. 2017 Německo. Účast bude 
nabídnuta hlavním trenérům kategorií U11-U13. Výběr provede KBDM. 

- Větší podpora od ČBF mezinárodním turnajům FIBA Europe U14 pořádaným 
v ČR (propagační materiál, ceny, dárky pro děti). 

- Pořadatelům turnajů ČBF (MČR, NF, F, RV U14,..): zaslat postup při úrazu dětí 
(pojištění ČUS).  

 
 

Zapsal: Jiří Novotný 


