
SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE   
Zápis č.01/2014 

 

 

Datum: pátek 2. května 2014 

Místo:  Klatovy 

Přítomni:  Křiváček, Čeněk, Janovský, Kaprálek, Moulisová, Slowiak 

Omluveni:  Novotný (delegace NF U12) 

Hosté:  Hála (člen výboru ČAMB) 

 

1. Ustavení Komise basketbalu dětí a mládeže (KBDM) 

Složení KBDM:  

Stanislav Křiváček (člen Výboru ČBF, předseda KBDM) 
Jiří Novotný (pracovník ČBF pro mládež) 
Tomáš Kaprálek (metodik ČBF) 
Jan Slowiak (ÚTM-CH) 
Milena Moulisová (ÚTM-D) 
Miroslav Janovský (člen volený SBT) 
Petr Čeněk (zástupce ČAMB) 

KBDM bude v rámci své činnosti úzce spolupracovat s ostatními odbornými komisemi 
ČBF.  

Spolupráce s ČAMB- vzájemně se informovat a důležité body projednávat v KBDM        
(přestupy, NF, úprava pravidel, apod.). Spolupracovat v oblasti náborů a dalších akcí.  

Případné rozšíření komise o další členy v gesci předsedy komise. 

 

2. Rámcová náplň KBDM 
 
Předseda KBDM S. Křiváček objasnil náplň činnosti:  
 
2.1. Regionální struktura – trenéři, kluby, oblastní výběry  

− ve spolupráci s regionálními organizacemi ČBF byli vytipováni trenéři oblastních 
výběrů kategorie U14  

− po dokončení rozpočtu budou tito trenéři osloveni s nabídkou spolupráce 
a zároveň jim bude představen obsah a náplň jejich činnosti  

− první oblastní výběrové srazy - od podzimu 2014 (v plánu 8 oblastí, některé 
oblasti ČBF budou sloučené)  

− četnost srazů: představa 2 – 3 srazů/sezónu + 1 závěrečný turnaj  
   



2.2. Školní basketbal 
− dlouhodobý formát školních soutěží zejména pro I. stupeň ZŠ 

− termínovou listinu školních soutěž sladit s TL ČBF 

− podpora projektu „Basket do škol“ a zlepšení jeho medializace 

− AND1 Cup  
− obnovení a zpopularizování Středoškolské ligy (i bez vazby na světové soutěže) 

 
2.3. Trenéři + metodika  

− zaměřit se na školy a zejména na učitele TV (první stupeň ZŠ)  
− uspořádání série školení pro tyto učitele  
− nábory, basket.cirkusy, soutěže pro nejmenší  

  
2.4. Prezentace basketbalu  

− využít basketbalových hvězd /Vítečková, Veselý/ 

− volné vstupné pro mládež na evropské a juniorské šampionáty pořádané v ČR 

− facebooková komunikace 

− využití maskotů (lvíček)  
− nábory – viz. www.minibasketbal.cz  
− školení a další doprovodné akce 

− větší propagace MNBL a ŽBL mezi mládeží    
− regionální spolupráce a patronace klubů a škol  
 

2.5. Sportovní střediska (SpS)   
− do gesce komise spadají i SpS v rámci programu MŠMT „Sportovně talentovaná 

mládež“ 
−  činnost SpS: v roce 2014 by měl doběhnout stávající systém s rozdělením na „A“ 

a „B“ střediska. 
− tento systém by měl s minimálními úpravami trvat do 30.6. 2015 
− příprava nového systému (nejdříve od druhého pololetí 2015): zvažování 

financování SpS prostřednictvím svých SCM 
  

3. Různé 
− nedostatky v systému mládežnických soutěží (zpracuje Čeněk)  

 
 
 
Další schůze se bude konat ve čtvrtek 29.5. v 11.00 na Strahově /ČBF/.  
 
 
 
Zapsal : Petr Čeněk, člen KBDM  


