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Přehled činnosti TMK za poslední období (1. července – 9. září 2021) 
  

a) Systém péče o talentovanou mládež 
a. Sportovní střediska 

i. střediskům rozeslány podklady k vyhodnocení, přijímáme vyhodnocení – 
zaslání doplněných podkladů ze středisek ke dni 13. 9.,  

ii. během září následná administrace a vyplacení první části podpory za rok 
2021, 

iii. přípraven podklad k testování fyzických dovedností dětí ve věků SpS, 
iv. připravujeme další postup ke spolupráci se středisky na rok 2022. 

 
b. Sportovní centra mládeže  

i. od září spuštěna v plném provozu 2 centra (Praha a Brno), 
ii. informace o trenérském vedení a hráčském složení publikovány na webu, 
iii. v letním období obě centra zajišťovala dvoufázovou přípravu reprezentantů 

– v Praze se navíc konaly semináře a kempy, 
iv. 12. 9. proběhne on-line organizační setkání (SCM Praha a Brno),  
v. provedeno vyúčtování období květen–červenec.     

 
c. Vrcholové sportovní centrum mládeže a národní centrum  

i. od září spuštěn plný provoz (nadále zlepšován servisu pro hráče/hráčky),  
ii. informace o trenérském vedení a hráčském složení publikovány na webu, 
iii. v období červenec–srpen proběhlo celkem 5 kempů pro hráče a hráčky 

kategorie U17 a U19 (mj. příprava na MEJ U17; rozvoj techniky a taktiky, 
vzájemné zápasy a zápasy proti starším hráčům/hráčkám, patrný vliv 
atmosféry národního centra),  

iv. kromě kempů trenérské stáže a účasti na tréninkových pobytech 
reprezentantů a reprezentantek, 

v. nadále probíhá hledání hlavního trenéra (v létě zkoušena spolupráce se 
dvěma zahraničními trenéry; aktuálně zveřejněn inzerát na webu BE, 
přihlášení 16 trenérů, shortlist 3 kandidátů, se kterými jsme v další 
komunikaci). 

 
b) Reprezentace 

a. Mistrovství Evropy U17  
i. historická bronzová medaile v soutěži družstev,  
ii. probíhá soutěž jednotlivců, 
iii. hlavní trenér Oscar Martínez,  
iv. nominováno 8 hráčů a hráček do soutěže družstev a 13 hráčů a hráček do 

soutěže jednotlivců,  
b. mistrovství světa dospělých: 

i. posun termínu konání turnaje,  
ii. opakovaná změna kvalifikačních kritérií ze strany BWF, 
iii. kvalifikační žebříčky v průběhu září – října,   

c. mistrovství světa juniorů – odloženo na rok 2022,  
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d. dospělým reprezentantům bude oznámen systém podpory na olympijský cyklus 
2021–2024: 

i. založen na myšlence centralizované přípravy,  
ii. poprvé prezentován systém v létě 2020, opakovaně v průběhu 

„přechodného“ roku 2021, nejpozději od 1. 1. 2022 spuštěn včetně podpory, 
iii. nabídka předložena všem reprezentantům k vyjádření – podpora 

(tréninková, finanční z ČBaS, finanční z resortních center atd.) následně 
poskytnuta hráčům/hráčkám v systému přípravy ČBaS. 

iv. připraveny tři týmy, kam budou hráči/hráčky následně zařazeni:  
1. „Paříž 2024“ 
2. „Šampionáty 2023/2024“ 
3. „Naděje 2025–2028“  

e. na webu publikována výzva k účasti na mistrovství světa veteránů,  
f. připraveny podzimní turnaje BEC/BWF, na kterých bude zajištěna účast 

reprezentačních trenérů všech věkových kategorií (bude publikováno), 
g. připravovány reprezentační akce v únoru 2022 – mistrovství Evropy družstev mužů 

a žen a mistrovství Evropy U15,   
h. připraveny obecné podmínky kvalifikace na mistrovství Evropy v tomto olympijském 

cyklu (bude publikováno),  
i. poděkování reprezentantům a reprezentantkám za zapojení do akce „Olympijské 

festivaly“.  
 

c) Lektorská rada, metodika a vzdělávání trenérů  
a. pokračuje činnost projektu Rosteme společně, 
b. trenérská rada (třetí jednání naplánováno na 21. 9. 2021),  
c. v červenci cyklus pěti seminářů s Oscarem Martínezem v rámci SCM Praha, 
d. zkvalitnění práce trenérů (trenérské stáže, semináře, on-line spolupráce), 
e. od 1. 8. 2021 lektorskou radu nyní vede Eliška Maixnerová (konzultace s Markétou 

Osičkovou).   
 

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

v rámci/za TMK atd.), 
b. kontrola čerpání a úprava rozpočtového plánu na další období (spolupráce s GS 

Petrou Moravcovou),  
c. úzká spolupráce s předsedou ČBaS a komisemi (zejm. MK – prezentace našeho 

sportu, mediální školení pro naše juniorské a dospělé reprezentanty, pravidelné 
návštěvy v rámci NC – mediální podklady pro sociální sítě).  
 

e) Z diskuze  
     - diskutována další činnost SCM Ostrava a SCM Hradec Králové, 

- podpora reprezentantů na další období,  
- vyhodnocení SpS a úprava hodnocení středisek pro další období.   
 

 


