SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 01/2016
Datum: Středa 20. ledna 2016
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Hůlka, Janík, Moulisová, Tomajko, Velenský
Omluven: Slowiak
Host: Michal Ježdík (vedoucí SMÚ)

1. Publikace pro trenéry dětí a mládeže
M. Velenský, vedoucího autorského kolektivu, již znovu intenzivně pracuje na přípravě
publikace. Postupně sjednocuje jednotlivé texty a následně bude, ve spolupráci s autory,
zadávat ke zpracování diagramy a obrázky.
2. Školení trenérů licence „B“
-

-

-

V požadovaném termínu, do 15. ledna 2016, zaslalo přihlášku na školení trenérů
licence „B“ 48 trenérů.
MK rozhodla, že nebude trvat na původně stanovené kapacitě školení (35 účastníků)
a všem přihlášeným trenérům umožní školení absolvovat. V návaznosti na toto
rozhodnutí bude navýšen počet členů zkušební komise.
K. Hůlka informoval MK, že 2. část školení (specializace basketbal), proběhne na FTK
UP v Olomouci v termínech 26. – 29. května a 9. – 12. června 2016. Cena této 2. částí
školení bude 5 000,- Kč.
K. Hůlka připraví pro příští schůzi MK návrh obsahové náplně specializace basketbal a
její organizační a lektorské zabezpečení.

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

V polovině prosince 2015 byl vyhlášen 3. ročník VIT. V požadovaném termínu, do 15.
ledna 2016, zaslalo přihlášku 31 trenérů.
Výběrem trenérů do VIT 2016 jsou pověřeny KVB-CH a KVB-D, jména zařazených
trenérů budou zveřejněna nejpozději do 31. ledna 2016.
Úvodní výukový blok VIT 2016 se uskuteční v březnu 2016.

3.2. Impulsy trenérům mládeže
-

ITM 2016 proběhnou ve dnech 3. – 5. června 2016 v Olomouci.
Kapacita ITM 2016 bude omezena počtem 60 účastníků (výběr dle data přihlášení),
uzávěrka přihlášek bude 31. března 2016.
Podmínkou účastí bude platná trenérské licence a aktivní trenérské působení u
družstva kategorií U15 a mladší (žactvo, minižactvo, přípravky) v sezóně 2015/16.

-

Podrobné informace o ITM 2016 budou zveřejněny na začátku února 2016, uzávěrka
přihlášek bude 31. března 2016.
K. Hůlka pracuje na zpřesňování obsahu a lektorského zabezpečení ITM 2016.

3.3. Car Team
-

Projekt Car Team by měl ovlivňovat a vzdělávat basketbalové trenéry přípravek a
učitele TV na 1. stupni ZŠ.
Výjezd Car Teamu by měl zahrnovat úvodní seminář na vybrané téma, ukázkový
trénink a závěrečnou diskusi s účastníky.
Plánuje se vznik 2 týmů („český“ a „moravský“ – z důvodu minimalizovat ztrátový čas
na přesunech do vybraných míst), které by měly zahájit svou činnost na jaře 2016.
V pondělí 1. února 2016 proběhne úvodní schůzka k přípravě projektu.

3.4. Basketbalový kondiční trenér
-

-

Kurz pro basketbalové kondiční trenéry by se měl pokusit vychovat jak skupinu
specialistů na basketbalovou kondiční přípravu, tak i v této oblasti vzdělal ostatní
basketbalové trenéry.
Pracuje se na vytipování vhodných lektorů, a to jak z ČR, tak i ze zahraničí.

4. Různé
-

-

-

V neděli 3. ledna 2016 se ve SC Nymburk uskutečnil mezinárodní seminář trenérů
basketbalu. Jako lektoři vystoupili Torsten Loibl (GER) a Ron Backes (USA), semináře
se zúčastnilo 85 trenérů.
Trenéři Jan Slowiak, Lubomír Růžička, Tomáš Bartošek a Vít Petrák se v prosinci 2015
účastnili stáže v USA. Akce byla organizačně zajišťována M. Ježdíkem (vedoucí SMÚ) a
W. Crossanem (Athletes in Action). SMÚ v současné době připravuje přenos
získaných poznatků a zkušeností mezi trenéry v ČR.
V rámci smlouvy o spolupráci mezi ČBF a XPS Network dojde v nejbližší době
k napojení webu 24vterin.cz na velmi rozsáhlou databázi cvičení této společnosti.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat ve středu 24. února 2016 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

