
SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 08/2017 
 

Datum: Pondělí 6. listopadu 2017 

Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6) 
 

Přítomni: Kaprálek, Geršl, Hůlka, Janík, Šotnar, Velenský 

Omluveni: Moulisová, Tomajko 

Hosté: Josef Mayer, Roman Bednář, Renata Severová, Miroslav Volejník (ČABT)   

 
 

1. Licence trenéra Baby basketu 
 

- MK po diskusi schválila rámcový program školení TBB a pověřila K. Hůlku 

podrobnějším rozpracování obsahového zaměření jednotlivých přednášek. 

- Členové MK na základě materiálu K. Hůlky vytipují vhodné lektory pro jednotlivé 

přednášky školení TBB (ideál = 3 lektoři / přednáška). 

- Lektorský tým zpracuje pro jednotlivé přednášky jejich obsahovou náplň, kterou bude 

prezentovat MK. 

 

2. Licence trenéra minibasketbalu a žactva U14 
 

MK v návaznosti na závěry ze zářijové schůze diskutovala nad úpravami současného školení 

trenérů licence „C“, které by se mělo přeměnit na školení trenérů minibasketbalu a žactva 

U14 (TMB+U14). Účastníci jednání se shodli na těchto bodech: 

- Školení TMB+U14 bude probíhat každoročně po celé ČR na 5 – 6 místech, která 

budou schvalována MK. 

- Školení TMB+U14 bude 2 x 2 – 3 dny (počet dní bude upřesněn dle navrženého 

programu) s pevně daným programem, který bude stanoven MK. 

- Školení TMB+U14 bude odborně garantovat MK, organizačně pak příslušné oblastí 

pracoviště ČBF (ve spolupráci s oblastní TMK a v budoucnu i s oblastním metodikem), 

které bude pověřeno pořádáním školení. MK sestaví pro jednotlivé tematické okruhy 

školení TMB+U14 seznamy doporučených lektorů (zařazení jiných lektorů bude 

podléhat schválení MK).  

- Školení TMB+U14 bude probíhat po ukončení sezóny (květen a červen). 

- Nutnou podmínkou pro absolvování školení TMB+U14 bude licence TBB a trenérská 

praxe minimálně 1 rok. 

- Platnost licence TMB+U14 bude na 3 roky, obnovována bude na základě účasti na 

trenérském semináři, který bude obsahově zaměřen na vedení tréninkového procesu 

v kategoriích minibasketbalu a žactva U14. 

- S licencí TMB+U14 bude možno vést družstvo v soutěžích ČBF minižactva, žactva U14 

a nadregionální soutěži U15.  

 



Návrh realizace školení TMB+U14 : 

- K. Hůlka a T. Kaprálek předloží MK návrh programu školení TMB+U14 a obsahového 

zaměření jednotlivých přednášek. 

- MK sestaví seznam doporučených lektorů pro jednotlivé tematické okruhy školení 

TMB+U14. 

- Navržený program a seznamy doporučených lektorů již budou závazné pro školení 

trenérů licence „C“ v roce 2018, ale účast na těchto školeních ještě nebude 

podmíněna licencí TBB. 

- Úvodní školení TMB+U14 proběhnou po sezóně 2018/19 s tím, že podmínku licence 

TBB bude možno splnit buď v rámci 2 pilotních školení TBB v září 2018 nebo 

dodatečně v rámci školení TBB před sezónou 2019/20.   

- MK začne pracovat na odborné publikaci pro TMB+U14, která bude důležitým 

podpůrným metodickým materiálem pro školení TMB+U14. 

- MK zpracuje pro VH ČBF 2018 návrh úprav Trenérského řádu, který v něm vymezí 

licenci TMB+U14 a všechny úpravy s tím související.  

- MK uspořádá setkání s lektory školení TMB+U14 s cílem prodiskutovat a sjednotit 

obsah jednotlivých tematických okruhů školení TMB+U14. 

 

3. Metodické publikace 
 

- Publikace pro Baby Basket je ve fázi přípravy pro tisk (zalamování textu, grafické 

zpracování obálky, zadání předmluvy, přidělení ISBN). 

- MK doporučuje rozdělit překlad publikace Italské basketbalové federace do 

tematických okruhů a jejich postupné vydávání. Zároveň bude diskutováno i případné 

využití v odborné publikaci pro TMB+U14. 

- Vydání úvodního čísla trenérského bulletinu je plánováno na 1. čtvrtletí 2018. 

 

 

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat v pondělí 4. prosince 2017 na sekretariátu ČBF od 9:45 hodin 

(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234). 


