
                                  Zpráva z průběhu Valné  hromady ČABT ČBF  

                                     dne 28.září 2016 v Pardubicích 

        Z padesáti možných delegátů všech oblastí s mandáty nakonec přítomno 25 delegátů. Za ČABT 

SeČ  Jan Skokan (Dc), Zdeněk Novák (Lt), Adam Žampach (Ul).  

1. Ze zprávy o činnosti za uplynulé období (Josef Mayer – předseda ČABT) 

    - cílem postupné zmobilizování všech trenérů při jejich často zdvojené funkci ( trenérská a      

organizační činnost) 

    - nový název SBT – ČABT a další směřování práce po důležité schůzce s předsedou ĆBF 

    - snaha zastavit pokles členské základny a také trenérů, jimž se zvyšuje věk – obtížné období 

vzhledem ke stavu populace, přílivu nových sportů, atd. 

Návrhy na nové řízení a směřování činnosti: 

- efektivní využití finančních zdrojů 

- zaměřit se na dotace z MŠMT – různé programy např. č. 8, odměňování trenérů, apod. 

- zjednodušení komunikace 

- zlepšit systém vzdělávání  trenérů - již nyní 2 cykly školení B  tj. všeobecná část + odborná  (v diskusi 

M.Ježdík) 

- hledat vhodné kandidáty na pozici zodpovědných trenérů, jako páteřní úkol celého systému i pro 

reprezentační účely,  s důležitým - psychologickým vedením -  mladých adeptů basketbalu 

- chybí obchodně-marketingová činnost, práce s obchodními partnery – nemáme pracovníka v této 

oblasti 

Evidence členské základny 

- žádost na všechny kluby, zasílání údajů – ne všechny kluby,TJ, atd. odpověděly, některé oblasti 

nereagovaly 

- měřitelné, pravdivé údaje pro možnost objektivního odměňování 

Metodické materiály 

- schválení :„ Statut ČABT“,  přijmutí: „Etický kodex trenéra“  a „Otevřená výzva reprezentačním 

trenérům“ 

Kontrola usnesení z minulé mimořádné Valné hromady 2015 

- upřesnění a zkontrolování  stavu členské základny, snížit pokles členské základny viz.výše 

- podílet se společně s odbornými komisemi na podpoře basketbalového hnutí nelikvidováním klubů 

- posilování funkce trenérů a zvyšování jejich pozice ve společnosti  viz.výše  

- zpřístupnění webu ČABT – splněno 

 

2. Z vystoupení generálního sekretáře ČBF  M.Konečného 

- poděkování za oživení činnosti SBT (nyní ČABT),  výbor ČBF Praha má zájem o její fungování  

zejména  na regionální úrovni 

- žádost, aby ČABT navrhla způsob, jak mladé hráče přivést k trenérské práci, stejně tak rozhodcovské 

- aktivovat regionální komise, jako důležité „podhoubí“ basketbalového hnutí 

- k evidenci členské základny – dá se v Lerisu snadno filtrovat potřebné údaje podle věku, atd. – měla 

být žádost na výbor ze strany ČABT 

- do budoucna stejně potřeba pro MŠMT – financování  sportů 

- nové „pilíře“ aktivace mládeže – Care Teamy, Work Shopy, dále Start balíček U10 pro nové kluby 

(pro 16 družstev), Baby Basket ( 1000 míčů vel.4, 150 košů 220-260cm) 
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3. Doplnění člena výboru ČABT (místo Zajíčka), revizora účtu, delegáta ČABT do VV ČBF  

- návrh ke schválení – Mgr. Miroslava Volejníka (HK) a další návrh na schválení revizora účtu ČABT – 

Renata Severová (Sokol Pražský) 

- schválen mandát pro delegáta ČABT do výkonného výboru ČBF 

 

4. Diskuse: 

Předseda ČABT J.Mayer – sjednocení podmínek eventuálního vyloučení trenéra z řad ČABT, např. 

přípravou disciplinárního řádu na úrovni VV ČBF – zažádá výbor ČABT  

 

Z.Novák sekretář SeČ – povinnost předkládat rozhodčím své, dnes fyzicky nevystavované, trenérské 

licence – staré znění, chybou legislativní komise, bude dle gen.sekretáře opraveno 

 

M.Konečný – rozšířit informaci k programu bodu č.8 MŠMT, jako snadný zdroj financí 

 

JUDr.Šubrt – informace od 1.7.2018 bude ze zákona, od MŠMT povinný rejstřík sportů, sportovců a 

trenérů- je potřeba již nyní dát do pořádku adresář, RČ a hlavně aktualizovat správné bydliště                

v klubech 

 

M.Ježdík (vedoucí SMÚ)  

1. Vzdělávání - licence B  obsah výuky a časová dotace jsou nedostačující – došlo ke sjednocení  osmi 

sportovních svazů - vytvořena společná teoretická část pod ČOV   

2. Implementace při vzdělávání pro trenéry dětí do 10ti let – máme šest „certifikovaných lektorů“, 

možno je využít zdarma při školeních 

3. Licence A – máme 4x méně hodin, než srovnatelně s cizinou 

- naše  doporučení:  Místo 3 kvalifikačních stupňů A,B,C  -  bude 5ti stupňová kvalifikace podle určení 

a věku svěřenců (nejmenší, minižactvo, atd.) – je tendence k uzákonění tohoto návrhu 

- bohužel na vysokých školách není trend výuky profese „basketbal“ – nejsou nebo stárnou kapacity, 

není ani snaha ze strany škol 

4. Přestupy  - EU doporučuje volné přestupy do věku U13 a to v určitém období – pravděpodobně by 

toto mohlo být také od EU uzákoněno 

5. Hodina tělesné výchovy navíc – již nyní má 66 škol, zvýšení na počet 350 škol snaha a cíl od MŠMT 

   (např. ve školním roce 2018/19 plošně 4000 škol – bude směřovat od ministerstva) 

- k tomu se vytvoří Dotační program pro 5ti leté – malé nebo stahovací koše 

6. Kodex trenéra – konzultován z více zemí a je dobře připomínkován 

 

R.Severová – zařadit vzdělávání a přípravu trenérů minižactva  (výchova + trénink) jako specifické 

disciplíny – úvaha pro metodickou komisi  

 

Schváleno usnesení , jehož znění  bude vyvěšena na stránkách ČABT i SeČ. 

 

V Pardubicích 28.září 2016                                         zapsal: Jan Skokan  


