
Přehled činnosti TMK za poslední období (8. prosince 2021 – 30. ledna 2022) 

  

a) Systém péče o talentovanou mládež 

 

a. Sportovní střediska (SpS) 

i. vyhodnocení činnosti SpS za rok 2021, 

ii. potvrzení o prodloužení činnosti středisek (19 z 20 středisek),  

iii. vyhodnocení udělení „divoké karty“ na rok 2022 (přihlášení tří klubů/oddílů  

v řádném termínu 17. 1. 2022; probíhá doplnění/oprava podkladů; rozhodnuto 

a oznámeno bude do 4. 2. 2022 -> následně uzavřena smlouva), 

iv. aktualizace dokumentů pro SpS (kondiční testování, nastavení spolupráce 

SpS a SCM), 

v. sděleny obecné pokyny pro činnost středisek na rok 2022. 

 

b. Sportovní centra mládeže (SCM)  

i. nadále probíhá činnost dvou center v plném provozu (Praha a Brno), od 

konce září zkušební provoz centra v Ostravě,  

ii. dokončení vyúčtování roku 2021, 

iii. aktualizováno hráčské složení na rok 2022, 

iv. rozeslání míčů na první kvartál roku 2022,  

v. rozeslány a uzavřeny smlouvy pro hráče o přípravě v rámci SCM – termín pro 

doručení 31. 1. 2022,  

vi. rozeslání obecných pokynů pro činnost center v roce 2022, 

vii. domluva s Oscarem Martínezem ohledně koordinace činnosti center a 

juniorské reprezentace.  

 

c. Vrcholové sportovní centrum mládeže a národní centrum (VSCM/NC) 

i. smluvní zabezpečení fungování centra na rok 2022 (hala a fyzio), 

ii. rozhodnutím VV ČBaS ze dne 5. 1. 2022 došlo ke změně organizátora centra 

(nově Tomáš Knopp), 

iii. aktualizováno hráčské složení (VSCM i NC) na rok 2022, 

iv. kemp (28. – 30. 1. 2022; náhrada za odložené Swedish Junior) pro hráče  

a hráčky kategorie U17 a U19 byl po zjištění pozitivního testu ukončen,  

v. rozeslány smlouvy pro hráče o přípravě v rámci VSCM/NC – termín pro 

doručení 31. 1. 2022, 

vi. o dalším postupu ve věci centra (uzavření smlouvy s hráči, zajištění nového 

trenéra a organizátora centra atd. rozhodne nové vedení TMK).  

 

  



b) Reprezentace 

a. mistrovství světa dospělých: účast páru Jaromír Janáček – Tomáš Švejda,  

b. dokončení vyplacení IPR reprezentantům/reprezentantkám ve druhé polovině roku, 

c. připravováno zajištění mistrovství Evropy družstev mužů a žen a mistrovství Evropy 

U15 (únor 2022, Finsko); obě akce přesunuty na dosud neupřesněný termín, 

d. nové složení reprezentace (reprezentace U17, reprezentace U19, reprezentanti U22, 

dospělí reprezentanti) odsouhlaseno v rámci TMK,  

e. připraven a hráčům/rodičům/trenérům sdělen plán reprezentačních akcí na první 

kvartál 2022, 

f. na rok 2022 prodloužena spolupráce s Tomaszem Mendrekem (zajištění 

reprezentačních akcí, funkce manažera reprezentace), 

g. rozeslání a uzavření reprezentačních smluv (reprezentace U17, reprezentace U19, 

reprezentanti U22, dospělí reprezentanti) – termín pro doručení 31. 1. 2022. 

 

c) Lektorská rada, metodika a vzdělávání trenérů  

a. schválení trenérské směrnice (samostatný bod jednání VV ČBaS),  

b. příprava školení trenérů Coach Level Two a II. třídy v únoru 2022 v Brně a v březnu 

v Praze, 

c. zahájeno jednání o školení Coach Level One a III. třídy v Plzni, 

d. příprava konference v Olomouci 30. 4. 2022 (rezervace prostor, komunikace 

s přednášejícími, příprava programu, příprava komunikačního plánu),  

e. jednání trenérské rady odloženo k přechodu na nové vedení,   

f. pokračování v přípravě změn vzdělávání trenérů IV. třídy (příprava jednotných 

podkladů pro školitele), 

g. hledání adekvátní finanční odměny pro lektory, návrh na navýšení hodinové sazby 

z 250 Kč na 300 Kč od února 2022, 

h. připravuje se zajištění triček pro lektory, aby na školení trenérů vystupovali v 

jednotných trikách od svazu (ca 15 - 20 lektorů), 

i. vyplnění dotazníků Shuttle Time pro BE a BWF, 

j. aktualizace dokumentů a podkladů pro pořádání Shuttle Time, 

k. tisk a editace učebnic Shuttle Time (čekáme na grafické úpravy), 

l. aktualizace vzdělávacích videí BWF na webu BadCoach.cz,  

m. vyhodnocení užívání XPS 2021 a nastavení licencí do 31.3. 2022. 

 

d) Organizace TMK 

a. připraveny kompletní smluvní podklady, smlouvy a jejich přílohy (aktuálně TMK 

eviduje ca 150 smluv) – u veškerých smluv navazujeme na rok 2021, nově 

zpracovány smlouvy pro hráče SCM a VSCM/NC,   

b. přehledy o reprezentantech a pro reprezentanty (dostupné na záložce TMK na webu 

ČBaS), 



c. zajištění podpisu smluv na rok 2022 (ve spolupráci se sekretariátem ČBaS),   

d. běžná agenda TMK (organizace chodu TMK, e-mailová a telefonická komunikace 

v rámci/za TMK atd.), 

e. zpracování odpovědí na dotaz dozorčí rady, 

f. řešeno nevhodného chování Petra Martince jako trenéra na MČR U13 (disciplinární 

projednání dle pokynů legislativní rady),   

g. kontrola čerpání a uzavření hospodaření v roce 2021 (ve spolupráci s GS Petrou 

Moravcovou), celkové příjmy (z činnosti TMK a dotací) v částce 8,6 mil. Kč, výdaje  

o 65 tisíc nižší -> podařilo se hospodařit bez potřeby čerpat rezervy z rozpočtu ČBaS, 

naopak se díky činnosti TMK rezerva ČBaS navýšila,    

h. příprava rozpočtového plánu na první kvartál 2022, 

i. příprava na předání rozsáhlé agendy TMK novému vedení. 

 

Poslední zpráva Josefa Rubáše (předseda TMK v letech 2017 – 2022), stručné shrnutí pěti zásadních 

bodů činnosti: 

a. zásadní změna systému péče o talentovanou mládež, 

b. vznik národního centra, center a středisek,   

c. příchod zahraničního trenéra k dlouhodobé spolupráci,  

d. překlad kompletní metodiky BWF, obsáhlá vlastní metodika a vzdělávání,  

e. nastavení systému organizace celé komise (smlouvy, transparentní a zveřejněné 

dokumenty v záložce TMK na webu, položkový rozpočet atd.). 

Je vytvořený systém, který má potenciál a na který je možné navazovat.   

V závěru zprávy i mandátu předsedy TMK Josef Rubáš poděkoval všem kolegům, kteří se podíleli na 

vedení a fungování TMK ČBaS v uplynulých pěti letech.  

 


