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Přehled činnosti TMK za poslední období (květen–červen 2021) 

 

Prvořadý servis ve prospěch členské základny českého badmintonu: 

o postupné uvolňování vládních nařízení (odpovědi trenérům a rodičům), metodické 

působení v návratu po COVIDu, 

o odpovědi hráčům, hráčkám, rodičům, trenérům a trenérkám – desítky komunikačních 

sdělení za týden (e-mail, telefonicky).  

  

a) Systém péče o talentovanou mládež 

 

o Systém přípravy českého badmintonu -> mimo jiné důležitý pro uvažované nastavení 

rozdělení podpory Národní sportovní agentury v roce 2021, jak o tom mluvil na VH 

ČBaS pan Filip Neusser (předseda Národní sportovní agentury) 

 

a. Sportovní střediska 

i. 20 středisek,  

ii. připravováno vyhodnocení prvního období roku (vzhledem ke COVIDu 

prodloužení do srpna), 

iii. administrace a vyplacení první části podpory za rok 2021. 

 

b. Sportovní centra mládeže  

i. 3 centra (Praha, Ostrava, Brno) připravují plný provoz do konce roku 2021; 

centrum v Hradci Králové na rok 2021 neobdrželo další finanční podporu,   

ii. plný provoz v centrech nejpozději do 1. 9. 2021, 

iii. s plným provozem budou zveřejněna jména zařazených hráčů a hráček a 

trenérské vedení.  

 

c. Vrcholové sportovní centrum mládeže a národní centrum  

i. konání reprezentačních a motivačních kempů, v období červen – srpen 

naplánováno celkem 7 kempů pro hráče a hráčky kategorie U17 a U19 (mj. 

závěrečná příprava na MEJ U17),  

ii. výzva k účasti na trenérských stážích, nabídnuty tři kempy – předběžně má 

zájem 9 trenérů a trenérek, 

iii. nadále probíhá hledání hlavního trenéra – negativní vliv současné situace 

v českém badmintonu,   

iv. všichni čeští reprezentanti vyzváni ke spolupráci – domlouvána účast deseti 

hráčů/hráček z řad juniorské/dospělé reprezentace. 
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b) Reprezentace 

a. olympijské kvalifikace – 26. 6. rozeslala BWF informace o stavu na konci první fáze: 42 

hráčů ve dvouhře mužů (Milan Ludík 9. pod čarou), 43 hráček ve dvouhře žen (Kateřina 

Tomalová 2. pod čarou), v párových disciplínách české páry daleko od možného 

postupu,   

b. dospělým reprezentantům oznámena výše podpory na první půlrok 2021, 

c. přípravy před MEJ U17 – ke dni 15. 5. odstoupil Pavel Maňásek, plánování přípravy, 

turnajů, interní kvalifikace 

d. reprezentace U15 a U19 – vrcholy v roce 2022, příprava plánu reprezentačních akcí na 

druhou polovinu roku a výhled do roku 2022, 

e. kvalifikace na mistrovství světa dospělých (přesun termínu na polovinu prosince).  

  

c) Lektorská rada, metodika a vzdělávání trenérů (podrobně Markéta Osičková)  

a. spolupráce na projektu Rosteme společně – pravidelná on-line setkání 

b. trenérská rada (proběhlo druhé jednání dne 30. 6. 2021),  

c. uzavření kurzů Coach Level One, které začaly na podzim a pokračovaly během 

COVIDU, 

d. setkání lektorů Coach Level One + diskuse nad obsahem a strukturou školení trenérů IV 

tříd a CL 1, 

e. dokončení překladu Shuttle Time s požadavky na opravy od BWF, 

f. od 1. 8. 2021 výrazné snížení objemu činnosti Markéty Osičkové vzhledem k současné 

situaci v českém badmintonu – externí konzultantka lektorské rady. Osobní velké 

poděkování za činnost Markéty Osičkové!  

 

d) Organizace TMK 

a. kontrola čerpání a úprava rozpočtového plánu na další období (spolupráce s GS Petrou 

Moravcovou),  

b. znovu se rozbíhá přihlašování na turnaje,  

c. vzhledem k současné situaci v českém badmintonu Josef Rubáš konzultuje s Petrem 

Koukalem možnosti odstoupení z funkce předsedy TMK. 

  

Návrh na schválení VV ČBaS – vedení juniorský reprezentačních výběrů:  

a) Reprezentace U15, do MEJ U15 včetně: Oscar Martínezem (hlavní trenér) a Markéta 

Osičková a Tomáš Krajča 

b) Reprezentace U17 do MEJ U17 včetně: Oscar Martínez (hlavní trenér) a Tomasz Mendrek 

c) Reprezentace U19 do MEJ U19 včetně: Stanislav Kohoutek (hlavní trenér) a druhý trenér 

bude vybrán v průběhu podzimu 2021. 
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Složení TMK od 1. 7. 2021 (aktualizace návrhu 28. 7. 2020, abecedně): Petr Koukal, Tomáš Krajča, 

Pavel Maňásek, Markéta Osičková, Josef Rubáš   

 


