
SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 04/2015 
 

Datum: Čtvrtek 30. dubna 2015 

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

Přítomni: Kaprálek, Janík, Ježdík, Tomajko, Velenský 

Omluven: Hůlka, Moulisová, Slowiak  

 
 

1. Publikace pro trenéry dětí a mládeže 
 

- Vedoucí autorského kolektivu připravované publikace M. Velenský požádal autory, 

aby mu znovu zaslali finální verze jednotlivých textů – důvodem je poškození hard 

disku jeho počítače a s tím související ztráta některých dokumentů. 

- T. Kaprálek prověří v nakladatelství Mladá fronta standardy pro text a obrázky, které 

jsou vyžadovány pro odevzdání materiálů k tisku. 

 

2. Vzdělávací program pro trenéry U15 a mladší 
 

- T. Kaprálek seznámili MK s finálním názvem vzdělávacího kurzu, který bude zaměřen 

na trenéry kategorií U15 a mladší – „Impulsy trenérům mládeže“ (ITM). 

- V požadovaném termínu se do kurzu ITM přihlásilo 83 trenérů (39 na termín 5. – 7. 

června 2015, 42 na termín 11. – 13. září 2015 a 2 vyhovují oba termíny). Výběr 

trenérů bude oznámen do 15. května 2015 (výběr ve spolupráci s KBDM). 

 

3. Aktuální informace o další činnosti MK 
 

3.1. Vzdělávací institut trenérů 

Ve dnech 12. – 13. dubna 2015 se ve SC Nymburk uskutečnil druhý výukový blok VIT 2015. 

Jeho součástí byl i nedělní otevřený seminář, kterého se zúčastnilo 53 trenérů (lektor: 

Tortsen Loibl – GER). Třetí výukový blok proběhne ve dnech 10. – 11. května 2015.  
 

3.2. Regionální semináře 

V průběhu dubna a května 2015 probíhá čtvrtá série regionálních seminářů ČBF. Jako lektoři 

působí Jan Karger a Zdeňka Engelthalerová, téma „Odrazové dovednosti jako prostředek 

stimulace silových schopností“ se zaměřením především na kategorie žactva a minižactva. 

Semináře již proběhly v Ostravě (7. dubna 2015 – 102 účastníků) a Pardubicích (20. dubna 

2015 – 30 účastníků), připravuje se v Karlových Varech (4. května 2015). 
 

3.3. Trenérská knihovna 24vterin.cz 

Chod trenérského webu 24vterin.cz probíhá dle standardního plánu – web je minimálně 2x 

týdně aktualizován a v průběhu každého měsíce je navíc zveřejněno téma měsíce, 

videorozhovor „1 na 1“ s vybranou trenérskou osobností a trenérský bulletin „Čti a reaguj“. 



4. Různé 
 

MK znovu diskutovala o současném pojetí tréninkového procesu a soutěžních utkání v 

basketbalu dětí v ČR (nábory, přípravky, minibasketbal) a dává KBDM a ČAMB ke zvážení 

následující postřehy: 

- MK doporučuje zaměřit se na systematickou podporu činnosti tzv. malých klubů 

(mimo systém STM), jejichž počet se stále snižuje – tradiční kluby zanikají, nové 

nevznikají. Tyto kluby jsou nepostradatelné při vytváření co nejširších základů 

„basketbalové pyramidy“, které jsou nutnou podmínkou pro optimální fungování 

následného systému STM (SCM, VSCM) a RD. 

- MK upozorňuje na to, aby se zbytečně neurychloval vývoj herní výkonnosti, zejména 

v minižákovských kategoriích. Smysl a hlavní záměr sportovní přípravy dětí totiž 

spočívá v rozvoji a kultivaci základních pohybových dovedností, nikoli hned ve 

specializované přípravě. 

- MK doporučuje věnovat pozornost systému soutěží ČBF v minižákovských 

kategoriích. Striktně institucionalizovaná praxe dlouhodobých soutěží a celostátních 

mistrovství je v mnoha sportovně vyspělých zemích již dávno považována za přežitek 

a za realizaci, která v dospělosti nepřináší dostatečný efekt.   

 

 
Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat ve čtvrtek 11. června 2015 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin 

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


