SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 05/2015
Datum: Středa 24. června 2015
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Hůlka, Janík, Ježdík, Tomajko, Velenský
Omluveni: Moulisová, Slowiak

1. Publikace pro trenéry dětí a mládeže
-

-

T. Kaprálek informoval MK, že z důvodu krácení rozpočtu MK na rok 2015 se vydání
připravované publikace přesouvá na rok 2016.
Vedoucí autorského kolektivu M. Velenský sdělil MK své úvodní postřehy ze
zaslaných materiálů. Konstatoval, že z důvodu sjednocení struktury celé publikace a
rovněž v návaznosti na požadavky jednoduchosti a praktičnosti publikace, považuje
za nutné provést různě rozsáhlé úpravy jednotlivých textů. Přítomní spoluautoři
vyslovili se zásahem do svých textů souhlas.
T. Kaprálek informoval MK, že nakladatelství Mladá fronta nemá žádné speciální
požadavky na úpravy finálního textu. Jakékoliv doprovodné obrázky (fotografie,
diagramy) doporučuje pořizovat v co nejvyšší kvalitě.

2. Kurz „Impulsy trenérům mládeže“
-

-

V požadovaném termínu se do ITM 2015 přihlásilo 83 trenérů (39 na termín 5. – 7.
června 2015, 42 na termín 11. – 13. září 2015 a 2 vyhovují oba termíny).
Do ITM 2015 byli zařazeni všichni zájemci, kteří jsou držiteli platné trenérské licence a
v aktuální sezóně 2014/15 působí u družstva kategorií U15 a mladší.
Na základě splnění výše uvedených podmínek bylo do ITM 2015 zařazeno celkem 64
trenérů (32 pro červen 2015 a 32 pro září 2015).
Ve dnech 5. – 7. června 2015 se ve SH UP v Olomouci uskutečnil úvodní kurz ITM
2015. Celkem se ho zúčastnilo 31 trenérů, kteří velmi pozitivně hodnotili jak odborné,
tak i organizační zajištění celého kurzu.
Obsahově i organizačně stejný kurz pro dalších výše uvedených 32 trenérů je
připraven na termín 11. – 13. září 2015.

3. Aktuální informace o další činnosti MK
3.1. Vzdělávací institut trenérů
- VIT 2015 pokračoval ve dnech 10. – 11. května 2015 třetím výukovým blokem. Jeho
součástí byl i otevřený seminář, kterého se zúčastnilo 34 trenérů.
- VIT 2015 zakončí 3 výukové bloky na podzim 2015.

3.2. Regionální semináře
V průběhu dubna a května 2015 proběhla čtvrtá série regionálních seminářů ČBF. Jako
lektoři působili Jan Karger a Zdeňka Engelthalerová, téma „Odrazové dovednosti jako
prostředek stimulace silových schopností“ se zaměřením především na kategorie žactva a
minižactva. Seminářů (Ostrava, Pardubice, Karlovy Vary) se zúčastnilo 155 trenérů.
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 diskutovala o rámcovém zaměření své práce v sezóně 2015/16 a jako hlavní prioritu pro
toto období zvolila podporu basketbalu v regionech s cílem nastartovat růst členské
základny, podpořit současné „malé“ kluby, vytvořit podmínky pro vznik nových či obnovení
již zaniklých klubů a zajistit vedení tréninkového procesu v těchto klubech dostatečně
vzdělanými trenéry. Zároveň bude MK nadále usilovat o změny v současném systému soutěží
ČBF v minižákovských kategoriích, které by upřednostnily nácvik a důslednou kultivaci
základních pohybových dovedností a herních činností jednotlivce.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat v říjnu 2015 na sekretariátu ČBF, přesný termín a čas bude
upřesněn v průběhu září.

