SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 01/2019
Datum: Úterý 8. ledna 2019
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Geršl, Hůlka, Moulisová, Welsch
Omluveni: Janík, Velenský
Hosté: Michal Ježdík (SMÚ), Josef Mayer (ČABT), Roman Bednář (ČABT)

1. Změny Trenérského řádu
- T. Kaprálek předložil MK druhou verzi návrhu nového znění Trenérského řádu se
zapracovanými připomínkami, které byly navrženy a schváleny na prosincové schůzi v
Pardubicích.
- MK druhou verzi návrhu nového znění Trenérského řádu opět velmi pečlivě
prodiskutovala a shodla se ještě na dalších dvou podstatných úpravách, které se
týkají uznávání zahraničních trenérských licencí (po uznání zahraniční trenérské
licence stejná délka platnosti a stejné podmínky pro obnovení jako u absolventů
školení v ČR) a obnovování licence ProfiT (bez nutnosti získat kredity, zvýšení
poplatku za vystavení a obnovení).
- T. Kaprálek zapracuje obě výše uvedené úpravy do třetí verze návrhu nového znění
Trenérského řádu, rozešle tento návrh členům MK k závěrečnému čtení a v případě,
že se neobjeví žádné připomínky, tak bude tato třetí verze předána LK jako dokument
pro jednání o změně řádů v rámci Valné hromady ČBF 2019.
2. Příprava nadcházejících školení v sezóně 2018/19
- Pokračuje příprava detailního obsahu školení TB-II (doposud C, resp. pracovně
TMB+Ž), K. Hůlka a R. Bednář nadále pracují ve schválených tematických blocích na
konkrétním seznamu přednášek a klíčových sděleních, která by v nich měla zaznít.
- MK pověřila K. Hůlku přípravou rámcového programu výukového bloku specializace
basketbal ve školení TB-III (doposud B, resp. pracovně TM+1L), T. Kaprálek připraví
návrh realizace trenérské stáže ve vybraném SCM, která by měla být součástí tohoto
školení. Na školení TB-III v sezóně 2018/19 je přihlášeno 31 trenérů.
- U školení TB-II i TB-III je třeba stanovit podmínky pro úspěšné absolvování (docházka,
písemný test, ústní zkoušení, metodický výstup, seminární práce apod.).
3. Různé
- Schůze MK se účastnil J. Welsch, který je novým předsedou KVB-CH. M. Ježdík
seznámil členy MK s náplní jeho práce a hlavními úkoly, na kterých se bude v rámci
činnosti chlapecké sekce vrcholového basketbalu podílet.

-

-

J. Šotnar z důvodu velkého pracovního vytížení odstoupil z MK. T. Kaprálek proto
vyzval členy MK o vytipování vhodné náhrady, zároveň konstatoval, že dalším členem
MK by se mohl stát zástupce KBDM, který by přinesl pohled na aktuální stav a
potřeby basketbalu nejmladších věkových kategorií.
Novoroční seminář trenérů se konal ve čtvrtek 3. ledna 2019 v ZŠ Komenského
Nymburk v rámci turnaje Crystal Bohemia Cup, jako lektor vystoupil Torsten Loibl
(GER). Semináře se účastnilo 64 trenérů.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat ve středu 6. února 2019 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

