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                                  Zápis ze schůzky TMK SBT ČBF SeČ 

Č. 9      5/2016 

Datum a místo konání: 30.května 2016 Ústí nad Labem 
Přítomni:  J. Skokan, Z. Novák   
Omluveni: J.Šotnar, J.Čmejrek, P.Drobný 
 
Kontrola úkolů: 
8/2 Odkazy na všechny zápisy z porad odborných  
8/6 Doplnění odkazů v naší metodické knihovně  
8/8 Úrazové pojištění a odpovědnost trenérů              všechny body splněné   
 
Projednáno: 
8/7 Příprava školení trenérů a semináře v tomto roce  
Školení trenérů C – obsah zaměřit na mládež, zjistit stav nového metodického materiálu (T.Kaprálek 
zpoždění trvá) – náplň podle stávající osnovy (Sko) 
- termíny stanoveny:  I.část   pá 27.května – ne 29.května           II.část      so11.června – ne 12.června 
- vypsáno konkurzní řízení pro kluby na uspořádání školení C – nikdo se nepřihlásil a proto došlo 
k rozhodnutí předsedy TMK o spolupráci a společném pořádaní tohoto školení (J.Skokan byl požádán TMK 
Karlovy Vary prostřednictvím ústředního metodika) v Karlových Varech v termínech o týden dřív – pozvánka 
vyvěšena na našich stránkách a informace přeposlána klubům 
- proběhla první část – celkem 22 účastníků (19 Oblast Karlovy Vary, 2 Obl.Severní Čechy, 1 Západní Čechy) 
 
Seminář trenérů 
- uspořádá TJ Lokomotiva Liberec dne 9.června 2016 od 18.00 hod (lektoři Dušan Bohunický a Martin 
Skřivánek – Pardubice) – pozvánka na webových stránkách 
 
9/1 Oblastní konference SBT ČBF SeČ   
- pravděpodobně se nenajde možnost během června jej uspořádat, ani v současném stavu nelze zaručit 
důstojnou účast – TMK se rozhodla počkat na vyřešení nových stanov, úprav trenérského řádu 
 na očekávané Valné hromadě, která by měla být do konce září, dle závěrů z mimořádné VH viz.usnesení a 
zpráva z VH SBT na webových stránkách SeČ 
 
9/2 Trenérské licence  - sekretář z.Novák                                                                                                                       
-  zdaleka né všichni trenéři a kluby poslali žádost na obnovení svých licencí C do termínu 
 - kladem, že p.Kubíčková řeší požadavky celkem rychle 
 - resty se pokusí sekretář vyřešit a zatím do koce června bez postihů                                                            
 -  upravit a zjednodušit pokyny na našich stránkách – úkol trvá (Sko,Nov) 
 

Různé:  Impulsy trenérům – vyvěšeno 

              Povinnost lékařských prohlídek – větší důslednost      úkolem dalších schůzek 

 

 

V Děčíně 31.května 2016                                             zapsal: Jan Skokan 


