Zápis z jednání trenérské rady

30. 6. 2021

Český badmintonový svaz, z.s.

Zápis z jednání trenérské rady – poradního orgánu TMK ČBaS
Organizační záležitosti
Přítomní (abecedně): Jiří Frendl, Stanislav Kohoutek, Petr Koukal, Tomáš Krajča, Romana Loskotová,
Pavel Maňásek, Markéta Osičková, Josef Rubáš, Michal Turoň
Omluven: Luděk Židek
Termín: 30. 6. 2021
Místo jednání: Praha
Usnášení schopnost: Rada je usnášeníschopná, přítomno 9 z 10 členů rady.
Zahájení jednání: 9:40
Konec jednání: 12:45

1)

Schválení směrnice o organizaci trenérské rady
a.

Diskuze k předloženému návrhu a úpravy směrnice.

b.

Výzva ke spolupráci v rámci s trenérské rady klubovým/oddílovým trenérům/trenérkám
s pravidelnou tréninkovou činností – zveřejnění článku na webu a pozvání trenérů/trenérek k
diskuzi,

c.

Schválení finálního textu směrnice. Výsledek hlasování: 9 pro návrh, 0 proti návrhu, 0 se
zdržel.

2)

Organizace rady v roce 2021
a.

Návrhy termínů setkání v roce 2021 dle možností členů rady (upřesněno případně nejpozději
měsíc předem):
i.

21. 9. 2021, úterý, 11:00 – 13:00, osobně,

ii.

21. 12. 2021, úterý, 11:00 – 13:00, on-line.

Porovnáním dvou setkání (on-line v dubnu, osobně v červnu) návrh na to, aby další setkání
bylo osobně.
b.

Hlasování o zástupcích trenérské rady v TMK ČBaS:
i.

Pavel Maňásek, výsledek hlasování: 8 pro návrh, 0 proti, 1 se zdržel.

ii.

Tomáš Krajča, výsledek hlasování: 8 pro návrh, 0 proti, 1 se zdržel.
Návrh nového složení TMK (Petr Koukal, Tomáš Krajča, Pavel Maňásek, Markéta Osičková,
Josef Rubáš) bude předložen ke schválení VV ČBaS na jednání 30. 6. 2021.
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3)

Reprezentace
a.

Jak veřejně komunikovat cíle reprezentace (evropské medaile v kategorii dospělých, vyhrané
zápasy na mistrovství světa dospělých a postup na OH)?
i.

odlišovat osobní/klubové výsledky a svazové/reprezentační – odlišné výkonnostní cíle =
odlišná příprava,

ii.

směřování

v rámci

SCM

a

VSCM/NC

(spolupráce

na

úrovni

center

a reprezentace),
iii.
b.

komunikace trenérů/trenérek navenek (s hráči/rodiči/členské základně).

Diskutováno rozdělení podpory 2,1 milionu na celou reprezentaci U15/U17/U19/dospělí
(šampionáty a turnaje):
i.

diskutování základních bodů rozdělení podpory – např. platit šampionáty; neplatit
podpory „za zásluhy“; progresivní postup žebříčkem vs. stagnující výkonnost; výrazná
podpora několika vybraných jedinců s potenciálem úspěchu -> splnění výkonnostních
předpoklad, symbolická podpora („pochvala“) reprezentantů na dílčích turnajích atd.,

ii.

Josef Rubáš připraví rámcový podklad a rozešle během července členům rady – podklad
na příští jednání trenérské rady na přípravu rámce podpory v průběhu olympijského
cyklu.

4)

Systém péče o talentovanou mládež (bod byl jen obecně nastíněn, k další diskuzi na podzimní
setkání rady)
a.

b.

Výzva ke spolupráci v rámci systému – měli bychom jít příkladem:
i.

pobyty reprezentantů U17/U19/U22/dospělých v rámci VSCM,

ii.

stejně tak kempy/tréninky pro hráče U11 a zejm. U13/U15 v rámci SCM.

Rozdělení podpory (aktuálně na rok 2021: 2,1 mil. Kč SpS/1,8 SCM/1,4 VSCM):
i.

Obecně nastíněna témata (Jak celkově rozdělit podporu? Jak rozdělit podporu v rámci
jednotlivých stupňů? Obecné poznámky k fungování systému? atd.)

c.

Navrhován shodný systém přípravy od kategorie U17/U19/dospělých – navázání na kempy
v rámci VSCM/NC

5)

Obecná diskuze
a.

Podnět na TMK ČBaS: Veřejné projednání předložených návrhů, diskuze k návrhu a následně
uvedení do zápisu orgánu, a to alespoň zásadních bodů.

b.

Diskutováno téma komunikace TMK navenek (návrhy: možnost odpovědí pro registrované
členy na webu, více informativních sdělení TMK na webu).

c.

Podnět MK ČBaS, resp. redakci webu: Lepší prezentace výsledků na webu, zaměřit články na
větší počet českých hráčů/hráček (např. českých výsledků na circuitových turnajích);
diskutováno možné rozdělení webu „pro veřejnost“ a „pro členskou základnu“.
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Plánovaný program agendy na podzimních setkáních rady
1) Rozdělení podpory reprezentace na rok 2022
2) Zpětná vazba k systému péče o TM -> úpravy na rok 2022
3) Podněty k činnosti TMK
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