
 

 

         Zpráva o činnosti metodické komise ČBF oblast Severní Čechy                                      

pro  Valnou hromadu ČBF SeČ dne 17.prosince 2015 

         Vážení  přátelé a příznivci basketbalu… 

Stav SBT ČBF 

Současné  basketbalové hnutí je poznamenáno řadou změn – náš  basketbal  v mužské, chlapecké, 

ženské i dívčí  kategorii  se stále častěji pozvedá na vyšší  evropskou i  světovou úroveň, ale  změny ve 

struktuře hlavních článků v ČBF Praha nás stále iritují k přirovnáním „o nás, bez nás…“. 

      Většina z nás zná loňské změny  i někdy diskutabilní složení nových komisí. Kladem snad je, že               

na stránkách  ČBF se již lze ze zápisů z jednání  těchto orgánů dozvědět o náplni  práce, o cílech 

zaměření  a  také o konkrétních výsledcích  jejich  činnosti. 

     Horší je situace se stavem  našeho nadřazeném orgánu – ve Sdružení basketbalových trenérů. 

Celostátní konference  SBT z června letošního roku se ukázala jako neusnášení schopná. Jednak 

počtem delegátů ( zde nutno vyzvednou  100% účast delegátů naší oblasti) , ale zejména  vzhledem 

ke kritice práce jejího vedení, které neodpovídalo  potřebám trenérů. Následující náhradní „Náhradní 

valná hromada  SBT„ ustanovila pracovní skupinu ( vedením pověřen  Josef Mayer - Slavoj Litoměřice 

a členové: Janovský Miroslav - Písek, Bednář Roman – Sokol Pražský, Geršl Jaromír – Sparta Praha, 

Ulrych Jan – Sokol Vyšehrad),  která dostala za úkol projednat budoucí statut SBT, smysl jejího 

působení v současné struktuře ČBF (odborných komisí) a další směry činnosti s vedením ČBF (Jansta). 

      V Praze 30.listopadu proběhla Mimořádná valná volební hromada SBT a  zpráva pracovní komise 

konstatovala:   

- jasné rozdělení basketbalu na vrcholovou a výkonnostní  část  - nutno vést ke spolupráci obou částí, 

aby se zvyšovala zejména členská základna 

- kritika zasahování reprezentačních trenérů do výkonnostního sportu, netolerance a sbírání směrem 

nahoru – potřeba dalšího jednání a stanovení principů 

- SBT musí být  poradní orgán – podklady pro projednávání s možností připomínkování 

projednávaných bodů předem, eventuální změna názvu na Asociaci basketbalových trenérů 

- volby do VV SBT – snížení počtu ze 7 na 5 -  Bednář, Geršl, Janovský, Mayer, Zajíček Ondřej – BA 

Sparta Praha – (předseda Mayer) 

- celková neúčast delegátů Moravy (jen jeden), naše účast 6 delegátů z 25 vyjadřuje vysokou snahu 

našeho regionu o  řešení  současného stavu (poděkování) 

Naše metodická  komise připraví  podrobnější zprávu z tohoto jednání a spolu s dalšími materiály 

seznámí naše trenéry na stránkách naší oblasti. 

 

 

 



 

 

                                                                               - 2 – 

Činnost regionálních  výběrů, koordinace v rámci KBDM, OV ČBF SeČ a TMK SBT ČBF SeČ 

         Naše metodická komise navrhla „Komisi basketbalu dětí a mládeže “ seznam možných adeptů          

pro vedení regionálních výběrů chlapců a děvčat U14. Jmenovaným trenérem  chlapců  je Jan Šotnar 

(Slavoj Litoměřice) a vybral si asistenta Jana Pastýříka (Kondoři Liberec). U děvčat je to pak David 

Matuška (Slovan Litoměřice) a asistuje mu Jan Čmejrek (Bižuterie Jablonec n.N.).  Práce s výběry obou 

složek probíhá, turnaj ve dnech 18.- 20.12.2015 přinese zajímavé srovnání s ostatními oblastmi pro cíl 

-  výběru nejlepších hráčů (-ček) do budoucích  reprezentačních týmů ČR. 

KDMB  také připravuje projekt Baby Basket pro děti 6.- 9. let s metodikou, úpravou pravidel, výběrem 

mobilních košů, atd. 

VII. LODM 14. - 19.června 2015  Plzeň, kategorie U15 

     Oblastní  výbor  a metodická komise SeČ se podílely na přípravě a podpoře těchto reprezentačních 

výběrů jednotlivých krajů naší oblasti. Toto pravidelné setkávání je sice v organizaci jednotlivých 

krajů, ale zasahuje i do naší působnosti. Lepší finanční zabezpečení využil  ústecký výběr a obsadil 

v silné celorepublikové konkurenci  5.místo pod vedením trenéra Jana Šotnara .  Výběr libereckého 

kraje s trenérem Janem Pastýříkem  polepšil minulou účast svým  11.místem. Všichni zaslouží 

poděkování za úspěšnou reprezentaci našeho oblastního basketbalu. 

Turnaj vycházejících hvězd  13.-15.červena  2015 v Klatovech 

      Jako náhrada za již několikanásobnou diskriminaci  děvčat na účasti na LODM se uspořádal tento 

turnaj,  organizačně zajištění KBDM a klubu Klatovy, stejně tak  s pomocí OV ČBF SeČ  pro přípravu 

tohoto výběru naší oblasti . Pod vedením trenéra oblastního výběru Davida Matušky dívky  obsadily 

8.místo s dobrým herním projevem, ale celkový výkon byl poznamenán častými zraněními. 

 

Samotná práce TMK 

     Většina z vás se během tříletého období platnosti vašich trenérských licencí  kontaktuje s naší  

metodickou komisí  (s výjimkou držitelů licence B a A).  Naše komise, podle nás, vychází vstříc všem 

trenérům( -kám)  a snaží se vyřešit problémy -  jako jsou propadlé licence, nesplnění podmínek  

obnovení  i  pomůže při pozdních žádostech, či přerušení trenérské činnosti.  

Školení trenérů licence C a doškolovací seminář trenérů v Chomutově 

        Dalo by se říci , že na žádost klubů zorganizovala naše komise urychleně ,  ve spolupráci s klubem 

Levhartů Chomutov , školení  trenérů licence C v období květen- červen letošního roku. Vyškoleno 

bylo 30 nových trenérů (z toho jedna účastníce z jiné oblasti), což považujeme za veliký klad . 

Semináře v rámci tohoto školení v jeho  druhé části (13.6.) se zúčastnilo 21 trenérů. Poděkování 

pořádajícímu klubu. 
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Obnovení platnosti a přiznání trenérských licencí C 

     Přiznání trenérských licencí  C, podle legislativy, potvrdila  naše komise čtyřem absolventům 

Podkrušnohorského gymnázia v Mostě a dále dalším 5ti hráčům a hráčkám NBL a ŽBL. 

     Celkem bylo v rámci naší oblasti vyřešeno s matriční komisařkou  ČBF  a vydáno prodloužení  

trenérských  licencí  C u 32 trenérů naší oblasti. Bohužel  po stanoveném termínu  (30.6.) se stále 

objevují i nyní další žádosti, které chceme zdárně řešit pro rozvoj našeho basketbalu. 

Metodika 

      Metodická komise ČBF Praha proklamovala vydání  publikace, která  měla být zaměřena na 

trénink dětí a mládeže. Zdržení  v souvislosti s onemocněním hlavního lektora opozdilo její  vydání. 

Podle posledního zápisu MK se dá očekávat její brzké schválení a vydání . Zároveň  se předpokládá 

rozdělení  metodiky školení  i  seminářů na dospělé a mládež do 15ti a níž, což prospěje přípravě této 

mládeže. 

       Trenérská databáze obsahuje registraci všech seminářů a je možno vysledovat splnění 

požadovaných doškolovacích akcí.  

       Současná nabídka seminářů může plně uspokojit každého trenéra a záleží na jednotlivém  

přístupu, trenérským ambicím a možnosti využít těchto nabídek. Připomínám litoměřický seminář na 

začátku příštího roku, za účasti špičkových lektorů ze Států (aktivní podíl  a organizace D.Matušky). 

TMK  SBT ČBF SeČ 

      Můžeme prohlásit, že se aktivně snažíme reagovat na všechny požadavky vás trenérů a  pozitivně 

řešíme problémy související   s  naší činností. Výrazně se také zlepšila naše vzájemná komunikace, 

včetně schůzové aktivity.  Sice se zpožděním, ale nyní stoprocentně se snažíme na našich stránkách 

seznamovat trenérskou veřejnost s nejdůležitějším obsahem všech problematik trenérského 

basketbalového hnutí.  

       Podařilo se nám kooptovat do naší komise další členy se zaměřením na  územní  rozdělení naší 

oblasti – Jan Šotnar – ústecko , Petr Drobný – západ, Jan Čmejrek- liberecko. 

       Na závěr jeden náš problém  z hlediska legislativy. Po mimořádné valné hromadě v Praze dne 

30.listopadu je podle statutu nutné uspořádat do  6. měsíců volební  oblastní konferenci . Podle 

současných účastí na nejvýznamnějších setkáních si nedovedeme představit vyhovující  termín 

z hlediska široké účasti  a následné angažování , nebo aktivní zapojení vás trenérů a to v současné 

hektické době, kdy každý trenér je vytížen nad „pomyslných“ 100%. Tím bych  chtěl, na závěr, vyzvat 

všechny, včetně profesionálních i poloprofesionální ch trenérů , nebo  „činovníky“, aby zvážili svou 

angažovanost v naší nelehké, kritizované, zaneprázdňující…ale potřebné nadstandardní pomoci 

našemu basketbalu. 

                                                            Děkuji za pozornost 

V Děčíně 17.prosince 2015                                                               Mgr.Jan Skokan                                             



 

 

          

 

 

 

      

 

 

 

 

 


