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Co jsme v TMK udělali v prvním čtvrtletí? 

 

Příprava plánu akcí na rok 2020. Čtyři kompletní plány, Talent Team, reprezentace U17, U19  

a dospělých. Termíny kempů a reprezentačních výjezdů. Interní rozvrhy a výpočty v návaznosti na 

rozpočet. Čtyři plány, které v průběhu března vzaly za své. V průběhu dubna musíme vše přeplánovat.   

 

Podepsání smluv. V lednu a s některými opozdilci ještě v únoru byly kompletovány všechny 

podepsané smlouvy na rok 2020 – se členy TMK, s trenéry reprezentačních výběrů a Talent Teamu,  

s realizačním týmem reprezentace a reprezentanty. Na rok 2020 byl rovněž mimo jiné upřesněn 

systém podpory pro naše reprezentanty a navýšila se odměna pro reprezentační trenéry.     

 

Spolupráce s trenéry. Na první pololetí letošního roku bylo připraveno hned devět školení. „Začni 

s badmintonem“ především pro učitele, školení pro trenéry IV. a III. třídy a také školení Coach Level 

One. Ke všem bohužel přibyla informace „zrušeno“ nebo „přeloženo“. Podařila se uskutečnit alespoň 

dvě setkání s mladými trenéry v rámci projektu „Rosteme společně“.    

 

Reprezentační vrcholy ve Francii. Mistrovství Evropy U15, první velká akce pro naše nejmladší. 

"Jeden tým a jeden sen – medaile pro českou zem“, to bylo motivační heslo našeho výběru. K jeho 

naplnění bylo blízko, nejvýraznějším výsledkem bylo výborné čtvrtfinále dvou Kateřin, Koliášové  

a Osladilové. Gratulujeme! Mistrovství Evropy mužů a žen, dvě výhry ve skupinách a konečné dělené 

umístění v první desítce. Pohled do zákulisí? Náklady na obě akce vyšly bezmála na 600.000,- Kč a 

organizačně to byly čtyři měsíce práce.  

 

Mediální akce s dospělou reprezentací. Premiéra v českém badmintonu! Pokud jste viděli fotografie 

nebo videa na sociálních sítích, zajímavou infografiku, nebo vás zaujaly jednotné snímky českých 

reprezentantů na novém webu – to vše byly výsledky marketingové prezentace naší reprezentace.   
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Zpracování podkladů na nový web. Podíleli jsme se na přípravě nového webu, záložka TMK nyní 

obsahuje nejdůležitější a věříme, že i zajímavé informace a dokumenty. Vyplývá z ní splnění hlavního 

cíle tříletého záměru – organizace a systematická činnost ve všech oblastech fungování komise. Na 

tuto činnost bychom rádi navázali v dalším čtyřletém období – tentokrát s cílem podpory trenérů  

a výkonnostního růstu českého badmintonu.  

 

Podpora oblastem. Díky činnosti TMK a sekretariátu se podařilo zajistit, že z programu Talent obdrží 

český badminton stejnou částku jako v loňském roce. Hrozilo nám snížení, ale nakonec se podpora 

bude pohybovat na úrovni 3,3 mil Kč. Z této sumy by měla být část ve výši 1,3 mil. Kč určena na 

podporu oblastem (v rámci Oblastní talentové přípravy – OTP), k čemuž byl ve spolupráci s oblastními 

předsedy a sekretariátem zpracován podkladový materiál.   

 

Změny ve složení TMK. K 29. únoru ukončil svou více než dvouletou spolupráci v TMK Pavel Florián. 

Pavel se mimo jiné podílel na denní činnosti a organizaci TMK, je autorem celé řady metodických 

materiálů a působil rovněž jako trenér juniorských výběrů; u reprezentace U17 bude spolupracovat  

i nadále. Pavle, děkujeme! TMK bude do červnových voleb fungovat ve složení Josef Rubáš 

(předseda TMK), Petra Moravcová (administrativa) a Markéta Osičková (předsedkyně Lektorské rady).    

 

Poskytování informací členské základně. V souvislosti s pandemií koronaviru jsme připravili celou 

řadu článků na web či podkladů pro infografiky na sociálních sítích. Rozhodovat a informovat o 

zrušených turnajích, reprezentačních akcích, nebo školeních není příjemné. Raději jsme prezentovali 

nové metodické tipy, ať už na webu BadCoach.cz, na stránkách Czechbadmintonu nebo třeba 

videorozbory na sociálních sítích.   

 

Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky k práci TMK, neváhejte nás, prosím, kontaktovat 

(tmk@czechbadminton.cz).  

 

 

 

 

https://czechbadminton.cz/tmk
http://www.badcoach.cz/
mailto:tmk@czechbadminton.cz

