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Zápis z jednání TMK ze dne 11. 6. 2018  

Místo: Praha-Strahov 

Přítomni: Pavel Florián, Tomáš Krajča, Tomasz Mendrek, Markéta Osičková, Josef Rubáš 

Řešená témata: 

- Dospělá reprezentace – Josef Rubáš:  

o účast na mistrovství Evropy (Milan Ludík, Adam Mendrek, Kateřina Tomalová, Zuzana 

Pavelková, Alžběta Bášová – Michaela Fuchsová, Jakub Bitman – Alžběta Bášová; 

přímá finanční podpora 100.000,- Kč dle bodů, kterými se hráči kvalifikovali) 

o účast na mistrovství světa (Milan Ludík, Adam Mendrek, Jakub Bitman – Alžběta 

Bášová; přímá finanční podpora 120.000,- Kč dle bodů, kterými se hráči kvalifikovali) 

o společná příprava – léto: hráčům nabídnuta účast na letních kempech juniorů 

v Nymburce, podzim: Nymburk/JEREMI (nejlepší hráči mají zajištěný vlastní 

tréninkový program) 

o kvalifikace na mistrovství Evropy smíšených družstev – jeden společný kemp před 

kvalifikačním turnajem  (předběžně v termínu 2. – 5. 12. 2018) 

 

- Juniorská reprezentace U19 – Pavel Florián: 

o na začátku roku oznámen výhled práce, od začátku roku řada reprezentačních akcí 

(kempy + soustředění) 

o letní kempy – společná příprava 3/4 týdny (Nymburk – Rasmussen + dospělý 

sparring; Trenčín, český tým: 3 + 3 – Maďarsko, Polsko, Slovensko; Nymburk – 

společná příprava před MEJ); reprezentanti zčásti potvrdili, zčásti se z kempů omluvili 

o vyhodnocen přínos podpory (návaznost kempů a přípravy v klubech/oddílech) 

o 2x kondiční testování  

o mistrovství Evropy juniorů – září 2018:  

 Organizační záležitosti (letenka, ubytování, komunikace s hráči)  

 termín nominace individuální části BEC - 14. srpna (oznámení do konce 

července) – nominace do konce července; 

 hráči nominovaní na individuální části si hradí letenku na MEJ;  

 Trenérské vedení: Pavel Florián + asistent  

o Youth Olympic Games – říjen 2018:  

 Kvalifikovala se Tereza Švábíková 

 Na ČOV zajišťována účast trenéra + podpora  

o Mistrovství světa juniorů – listopad 2018: 

 Přihlášení, podmínky účasti (MŠMT) 

 Trenérské vedení: Pavel Florián    
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 Zajištění čerpání Travel Grantu od BWF (5.000 USD + možnost slevy  

na letenku u Air Canada 10-15%) 

o Výhled do roku 2019 – Rasmussen (rámcová smlouva), kempy, příprava na MEJ 

U17/U19   

 

- Juniorská reprezentace U17 – Tomasz Mendrek: 

o na začátku roku oznámeny výchozí body k organizaci týmu na následující dva roky 

k MEJ U17 (vize) – kempy, turnaje, zužování týmu po prvních akcích (oznámení + 

smlouva) 

o setkání s hráči a trenéry na začátku spolupráce (Nymburk, březen 2018) + prezentace 

XPS    

o spolupracující tým: Tomasz Mendrek, Michal Hubáček, Tomáš Krajča, Eliška 

Maixnerová  

o dva „seznamovací kempy“ (velká skupina hráčů) – splnila očekávání, představa  

o hráčích, jejich přípravě a výkonech – bude vybrána užší skupina k další práci 

o turnaje: Český Krumlov, Polsko, Rakousko – hodnocení 

o 2x kondiční testování – hodnocení    

o turnaje GP A - sledování hráčů + komunikace s hráči a jejich trenéry 

o vytváření skupiny k MEJ U17 (poznání hráčů, převzetí výběru z Talent Teamu atd.) 

o Tomasz Mendrek – oznámení ukončení spolupráce k srpnu 2018 (definitivně 

potvrzeno do 30. 6.) – diskutováno vhodné obsazení hlavního trenéra   

 

- Talent Team – Pavel Florián a Tomáš Krajča: 

o výrazná většina kempů v prvním pololetí – akce v Nymburku + Ostravě (rotace ca 40 

hráčů; ročníky 2005 a 2006), velmi pozitivně hodnoceny hráči i trenéry 

o daří se mezinárodní spolupráce (Dánsko, Německo; turnaje v Maďarsku, Německu, 

Českém Krumlově; přínos pro hráče i trenéry) 

o změna v organizaci TT – Tomáš Krajča dále nebude vykonávat organizační činnost,  

jen trenérskou činnost + spolupracující trenéři (Markéta Osičková, Pavel Florián, Jan 

Somerlík atd.)  

o námět: otevřené turnaje v juniorských kategoriích (Německo, pro 8 zahraničních 

hráčů) 

o další formy přeshraniční spolupráce (Německo, Rakousko atd.) 

o informace na webu (doplnění obsahu do záložky Talent Team) 

o od 1. 7. 2018: Spoluúčast 600,- Kč    

o výhled práce do roku 2019 (kempy v oblastech) 

 

- Termíny kempů na léto/podzim rok 2018 – Pavel Florián: 

o TT: červenec (Mouritsen), srpen s U17, 1x kemp na podzim 
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o U17: červenec, srpen s TT 

o U19: červenec (Rasmussen), srpen Trenčín + Nymburk 

o Dospělí: letní kempy v Nymburce + diskutována příprava na podzim   

 

- Vedení reprezentačních výběrů na další období – Josef Rubáš:  

o diskutováno vypsání výběrových řízení, reprezentační trenér (červen/červenec) – 

obsazení pozic hlavního trenéra jednotlivých výběrů na následující období (resp.  

do nejbližšího vrcholu) + doplnění asistentů    

 

- Prezentace práce TMK na VH – Josef Rubáš:  

o diskutován rozeslaný návrh prezentace – doplnění formy i obsahu 

o diskutován návrh prezentace Rozvojové komise (vzdělávání) + Shuttle Time (Začni 

s badmintonem)    

 

- Národní badmintonové centrum – Josef Rubáš: 

o hodnoceny okolnosti přípravy NBC (zásadní: nejistá situace ve vedení svazu, finanční 

situace, skutečný přínos pro nejlepší hráče atd.) 

o primární cíl: zajistit přípravu potenciálních olympioniků (OH 2020 a OH 2024) – 

všichni vytipovaní hráči mají zajištěnou přípravu a necelý rok před začátkem 

kvalifikace by bylo kontraproduktivní centrum spouštět (sekundární cíle: širší 

reprezentace, juniorská reprezentace, školení trenérů apod.) – podpořit hráče přímo 

finančně a myšlenku centra obnovit k začátku nového olympijského cyklu  

o diskuze dosavadních zkušeností se zajištěním centra, komparace s jinými sporty atd. 

 

- Změna podpory dospělých a juniorských hráčů – Josef Rubáš:  

o dokončit rozpracovaný projekt přímé finanční podpory – v návaznosti na informace 

z MŠMT/ČUS, předpoklad červen/červenec 

o prezentovány hlavní myšlenky uvažované změny 

 

- Plnění úkolů TMK:  

o Coach Level Two – připravováno (s dokončením v tomto roce)  

o Markéta Osičková: Badminton do škol (Shuttle Time) 

o Petr Báša: Letos připravena nová metodická videa, kladné ohlasy, oslovení Petra 

Báši s cílem přípravy nových videí  

 

- 10 Zlatých pravidel – Josef Rubáš:  

o 10 ZP: dokončen obsah (verze pro hráče/trenéry, verze pro minibadminton) 

o prezentace – 200 + 200 plakátů  

o příprava navazující metodiky (články + videa)  
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o v průběhu podzimu: metodické navázání (dovednosti hráčů v závislosti na věku + 

jejich příprava)  

o příprava systému turnajů 

 

- Minibadminton – Josef Rubáš a Pavel Florián 

o od roku 2019 v systému soutěží – je třeba sepsat pravidla 

o podpora pořadatelům 

o zaměření se na výchovu trenérů dětí (trenéři IV.) + praktické semináře 

  

- Rozpočet – Josef Rubáš: 

o rozdělována částka 7,1 mil. Kč 

o Přepracování rozpočtu v závislosti na přidělenou částku a dosavadní čerpání  

o Kontrola/zajištění čerpání v roce 2018 – Pavel Florián + nutná spolupráce se SE a EK 

o Včasná příprava rozpočtu na rok 2019 – listopad (případně po konzultaci s EK dříve)  

  

- Organizační záležitosti:  

o předložen STK návrh na změnu rozpisu soutěží mládeže na rok 2019 

o všichni hlavní trenéři reprezentace: Aktualizovat seznamy reprezentantů k 1. 7. 2018 

(zejm. U17) 

o do konce června - oznámit rámcový plán akcí do konce roku + akce/nominace 

oznamovat nejméně jeden měsíc předem 

o kondiční trenér (sporttestery, vzorové tréninkové jednotky, příprava na léto) 

o funkční testování reprezentantů (CASRI/FTVS) + termín testování během podzimu 

o rozvoj XPS (ca 200 uživatelů)  

o spolupráce s odborníky (semináře již s finanční spoluúčastí) 

o komunikace s členskou základnou a prezentace práce TMK (zápis, rozhovor, 

newslettery apod.) 

o malajský trenér Jinn Hwa Tann – diskutována příprava semináře 

o obecně diskutovány úkoly na druhou polovinu roku 2018 

o organizace práce ve druhé polovině roku (změna složení TMK, Trello), rozdělení 

pravomocí atd. 

 


