SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 01/2017
Datum: Středa 11. ledna 2017
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Geršl, Hůlka, Janík, Moulisová, Tomajko, Velenský
Omluven: Slowiak

1. Školení trenérů licence „B“
MK se znovu zabývala organizačním a odborným zajištěním 2. části školení trenérů licence
„B“ (specializace basketbal) a upřesnila si další podmínky k její realizaci:
- Specializace basketbal proběhne ve 3 třídenních výukových blocích (termíny jsou
prozatím pracovní a může v nich ještě dojít k drobným úpravám):
 12. – 14. května 2017 Olomouc
 26. – 28. května 2017 Olomouc
 9. – 11. června 2017 Praha
- Obě části v Olomouci budou, z pohledu basketbalového obsahu, zaměřeny na herní
kombinace a herní systémy, závěrečná část v Praze pak na herní činnosti jednotlivce.
- Z. Janík a K. Hůlka zpracují návrh programu a lektorského zabezpečení pro 1. a 2. část
školení v Olomouci a zašlou ho M. Velenskému, který doplní návrh programu a
lektorského zabezpečení závěrečné části v Praze. Celý materiál pak bude
připomínkován na únorové schůzi MK.
Aktuálně je na školení trenérů licence „B“ v roce 2017 přihlášeno 46 trenérů, uzávěrka
přihlášek je 1. února 2017.
2. Metodické publikace
-

-

-

M. Velenský informoval MK o aktuálním stavu připravované publikace, jejíž pracovní
název je „Teorie a základy didaktiky basketbalu“. MK vyslovila s dosavadním
postupem souhlas.
K. Hůlka informoval MK o aktuálním stavu připravované publikace pro Baby Basket.
Ve spolupráci se Š. Válkem finalizuje text, který by měl být v únoru 2017 předložen
MK k prvnímu čtení. MK rozhodla, že materiál bude poskytnut k připomínkování také
KBDM a ČABT.
K. Hůlka informoval MK, že byl zahájen překlad publikace Italské basketbalové
federace (FIP) pro vedení tréninkového procesu dětí a mládeže.
SMÚ připravuje v 1. čtvrtletí roku 2017 vydání tištěného trenérského bulletinu, jehož
obsahem budou poznatky s mezinárodního trenérského semináře, který proběhl
v rámci ME mužů 2015 ve Francii.

3. Další vzdělávací aktivity SMÚ ČBF
3. 1. Vzdělávací institut trenérů
-

VIT 2016 byl zakončen šestým výukovým blokem, který se konal ve dnech 11. – 12.
prosince 2016. Pro rok 2017 připravuje SMÚ jinou formu dalšího vzdělávání trenérů,
která by měla být jakousi nadstavbou VIT.

3.2. Impulsy trenérům mládeže
-

ITM se v příštím roce uskuteční ve dnech 2. – 4. června 2017 v Olomouci. T. Kaprálek
a K. Hůlka již pracují na organizačním a odborném zajištění celé akce (ubytování,
stravování, obsahové zaměření, lektorské zabezpečení).

3.3. Basketbalový kondiční trenér
-

SMÚ připravuje na 1. čtvrtletí roku 2017 jednodenní workshop na téma
„Basketbalová kondiční příprava“. Jako lektoři budou působit odborníci, kteří se
současným pojetím kondiční přípravy ve sportovních hrách zabývají, a to jak po
teoretické, tak i po praktické stránce.

4. Různé
-

-

-

-

-

V úterý 13. prosince 2016 se v kongresovém centru hotelu Pyramida konala
mezinárodní trenérská konference MOSTY 2016, kterou pořádala TMS a UPT ČOV.
Akce se zúčastnilo 21 basketbalových trenérů.
Ve dnech 15. – 17. prosince 2016 pořádala GBA ve spolupráci s ČBF mezinárodní
trenérský seminář „Player Development Coaching Clinic“ v rámci mládežnického
turnaje YOUNG GUNS GBA Invitational Prague 2016. Akce se v jednotlivých dnech
zúčastnilo 43 + 33 + 20 basketbalových trenérů.
Ve středu 4. ledna 2017 se ve SC Nymburk konal mezinárodní trenérský seminář
(v rámci turnaje Crystal Bohemia Cup). Jako lektoři vystoupili Torsten Loibl (GER) a
William Crossan (USA). Akce se zúčastnilo 21 basketbalových trenérů.
T. Kaprálek ve spolupráci s firmou Leris vytvořil v databázi trenérů ČBF filtr, který
umožňuje získávat aktuální informace o počtech trenérů dle zadaných kritérií (trenéři
dle stupně licence, trenéři s licencí, trenéři s platnou licencí, trenéři uvedení na
soupiskách v aktuální sezóně, apod.).
Ve středu 25. ledna 2017 se v Press centru Fotbalové asociace ČR bude konat další
pokračování interaktivních seminářů DIALOGY, které pořádá TMS a UPT ČOV. Jako
lektoři vystoupí Pavel Malura (fotbal), Jan Procházka (hokej) a Michal Ježdík
(basketbal) na téma „TALENT – Z juniora šampiónem a LEADER – Optimální poměr
ambicí a pokory“. Prezentovány budou poznatky získané při mezinárodní konferenci
Laders konané v New Yorku 2. – 3. června 2016.

-

-

-

SMÚ připravuje mezinárodní trenérský seminář, který se bude konat v rámci ME žen
2017 v Praze a Hradci Králové. Navrhovaný termín je 23. – 24. června 2017, aktuálně
je, ve spolupráci s FIBA Europe, řešeno lektorské zabezpečení semináře.
V rámci projektu MŠMT „Hodina pohybu navíc“ probíhá ve školním roce 2016/17
evaluace zařazených škol, které se za ČBF účastní M. Ježdík, T. Kaprálek, M. Franěk, J.
Košař a Š. Válek. Zároveň jsou připravována podpůrná videa k již vydané metodice a
e-learningové materiály pro školení trenérů a učitelů v rámci jednotlivých krajů.
M. Moulisová otevřela v rámci MK diskusi k analýze herního výkonu elitního ženského
basketbalu, jejíž realizaci zvažuje KVB-D v rámci v rámci ME žen 2017 v Praze a Hradci
Králové. MK konstatovala, že tato vrcholná basketbalová akce v ČR jistě nabídne
celou řadu možností, jak tuto analýzu provádět, a jednotliví členové MK přislíbili
poskytnout M. Moulisové případné náměty a témata, které by považovali za
prospěšné a využitelné v praxi.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat ve středu 15. února 2017 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

