Přehled činnosti TMK ČBaS za poslední období (10. září – 7. prosince 2021)

a) Systém péče o talentovanou mládež
a. Sportovní střediska
i. proběhlo on-line setkání k vyhodnocení průběžné činnosti,
ii. vyplacena podpora za rok 2021,
iii. probíhá vyhodnocení činnosti SpS v roce 2021,
iv. příprava k udělení „divoké karty“ na rok 2022 (doplňující přihlášky
klubů/oddílů),
v. aktualizace dalšího postupu spolupráce se středisky v roce 2022 (na základě
vnitřního vyhodnocení, na základě zpětné vazby, získaných podnětů).
b. Sportovní centra mládeže
i. probíhá činnost dvou center v plném provozu (Praha a Brno), od konce září
zkušební provoz centra v Ostravě,
ii. doručení míčů a vyplacení podpory za třetí kvartál,
iii. spolupráce mezi centry (setkání trenérů v rámci VSCM/NC, návštěva Oscara
Martinéze v SCM Ostrava, metodická podpora SCM Ostrava atd.),
iv. plánování na rok 2022: úprava pravidel fungování, aktualizace hráčského
složení, příprava rozpočtu, úhrada příspěvku atd.

c.

Vrcholové sportovní centrum mládeže a národní centrum
i. probíhá činnost v plném provozu (dvoufázová denní příprava; kompletní
trenérské zajištění – plánování, denní příprava, analýza hry atd.; nabídka
služeb fyzio – v součtu více než 25 hodin týdně; organizace centra atd.),
ii. v listopadu proběhl kemp pro hráče a hráčky kategorie U17 a U19,
iii. výzva k hráčům/hráčkám a aktualizace základních pravidel VSCM/NC,
iv. vyzkoušení a navázání spolupráce se zahraničním trenérem, příprava
spolupráce před podpisem smlouvy (smlouva však vzhledem k vývoji událostí
nebude uzavřena),
v. průběžné vyhodnocení: změna systému – OK, založení a organizace centra –
OK, výsledky v roce 2021 – OK, předpoklad naplnění výkonnostních cílů
ČBaS (medaile ME/EH/MS/OH) – NE -> oznámení hráčům/hráčkám a přijetí
opatření.

b) Reprezentace
a. Mistrovství Evropy juniorů U17
i. historická bronzová medaile v soutěži družstev,

ii. v soutěži jednotlivců se zapojilo 13 hráčů a hráček - dvě 5. místa (dvouhra
dívek: Petra Maixnerová a Lucie Krulová),
b. výrazné výsledky:
i. Jan Louda vítězem Czech Open (singlový vítěz po 12 letech),
ii. výrazný bodový zisk páru (5920 bodů) Adam Mendrek – Ondřej Král
z listopadových turnajů ICH na „britském turné“,
iii. Leoš Sedlák – bronzová medaile na MS veteránů, gratulujeme!
c.

mistrovství světa dospělých:
i. kvalifikovaní: Jaromír Janáček – Tomáš Švejda (účastní se), Alžběta Bášová
– Michaela Fuchsová (odmítly účast),

d. mistrovství Evropy U19 – termín byl ohlášen na závěr srpna, s konáním v Srbsku,
e. dotazy na BWF na rozmrazení žebříčku (nyní se počítají výsledky z let 2019 – 2021) –
BWF uvažuje o rozmrazení v prvním kvartálu 2022 (předpoklad Jan Louda a pár
Adam Mendrek – Ondřej Král výrazně v první světové stovce, pokud by se počítaly
výsledky za posledních 12 měsíců),
f.

vyplacení IPR reprezentantům/reprezentantkám ve druhé polovině roku,

g. vzhledem ke změnám rozpočtu – pravděpodobná úprava systému podpory na
olympijský cyklus 2021 – 2024 (čekáme na sdělení výše podpory na rok 2022),
h. podpora mistrovství světa veteránů – reprezentační oblečení (bundy a trika),
i.

na podzimních turnajích BEC/BWF zajištěna účast reprezentačních trenérů všech
věkových kategorií,

j.

on-line setkání TMK dne 6. 12. 2021:
i. obecně diskutována koncepce reprezentace na rok 2022 v návaznosti na
finanční situaci,
ii. diskutován plán na první kvartál 2022 – zdůrazňována rozpočtová
zodpovědnost (vizte níže).

k.

mistrovství Evropy družstev mužů a žen (únor 2022, Finsko):
i. na on-line jednání TMK dne 6. 12. předložen návrh neúčastnit se (nejistá
finanční situace ČBaS; situace COVID – prodražení akce a nejistý start;
výkonnost nepředpokládá splnění výkonnostních cílů ČBaS, tj. zisk
medaile)
ii. byl však schválen protinávrh Markéty Osičkové, Tomáše Krajči a Pavla
Maňáska - účast pouze mužského týmu.

l.

mistrovství Evropy U15 (únor 2022, Finsko):
i.

na on-line jednání TMK dne 6. 12. schválena účast českého týmu
(úhrada ČBaS: 10.000,- Kč příspěvek na hráče/hráčku, úhrada nákladů
trenérů Tomáše Krajči a Markéty Osičkové)

c) Lektorská rada, metodika a vzdělávání trenérů
a. Zásadní informace:
i. podpora a vzdělávání trenérů jedna z priorit TMK ČBaS,
ii. ČBaS obdržel akreditaci MŠMT vzdělávacího programu „Trenér
badmintonu“ (v rozsahu 109 hodin teoretické výuky a 64 hodin praktické
výuky), a to na 3 roky, pro školení trenérů II. třídy.
b. pokračuje činnost projektu Rosteme společně (2x seminář naživo, 1x on-line, 3x
rozhovor; jeden již hotovo),
c.

schůze lektorů – příprava změn vzděláván trenérů IV. třídy, hledání adekvátní finanční
odměny pro lektory,

d. uspořádání školení trenérů:
i. IV. třída: Praha, Liberec, Uherský Ostroh, Vendryně
ii. III. třída: Karviná
e. příprava školení trenérů II. třídy v únoru 2022 v Brně,
f.

úprava trenérské směrnice – prodloužení školení CL1 o jeden den,

g. příprava konference v Olomouci 30. 4. 2022 (schůze v místě konání, dotazníkový
průzkum zájmu - cca 180 oslovených trenérů),
h. proběhlo jednání trenérské rady (21. 9. 2021),
i.

seminář s Oscarem Martínezem v rámci SCM Ostrava,

j.

zkvalitnění práce trenérů (trenérské stáže, semináře, on-line spolupráce),

k.

předsedkyně lektorské rady Eliška Maixnerová nominována a oceněna za činnost
v rámci ČBaS v rámci akce České trenérské akademie Nezlomní trenéři (pro trenéry,
kteří se v době COVIDu stali pro své svěřence inspirací a vzorem),

l.

dokončení předkladu/editace/tisku učebnic Shuttle Time – v průběhu prosince tisk
a následná distribuce.

d) Organizace TMK
a. běžná agenda TMK (organizace chodu TMK, e-mailová a telefonická komunikace
v rámci/za TMK atd.),
b. zpracování podrobné odpovědi na podnět dozorčí rady,
c.

podpora STK při udělování DK (TMK je poradní orgán),

d. přijetí pokynu LR -> výzva k řešení disciplinárního provinění Petra Martince
(nevhodné chování trenéra na MČR U13),
e. kontrola čerpání a průběžná úprava rozpočtového plánu na období do konce roku
(spolupráce s GS Petrou Moravcovou),
f.

příprava rozpočtového plánu na rok 2022,

g. úzká spolupráce s předsedou ČBaS a komisemi,
h. poděkování za zpětnou vazbu pěti dospělých reprezentantů (ve formě otevřeného
dopisu) předanou během jednání VV ČBaS Markem Švábíkem:

i. jedná se o odlišný pohled na směřování reprezentace a definování úspěchu
(úspěch = podle ČBaS a NSA medaile ze šampionátů; podle dopisu
kvalifikace na šampionáty)
ii. TMK se snažila směřovat svou komunikací a činností o zacílení na medaile
ze šampionátů, dále v prvních měsících roku 2022 nebudou ze strany TMK
činěny zásadní kroky -> nové vedení TMK dále rozhodne o dalším směřování
reprezentace a formě podpory
i.

oznámení: Josef Rubáš sdělil ukončení činnosti předsedy TMK
a místopředsedy ČBaS na nejbližším jednání VH ČBaS

