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Zápis z jednání trenérské rady – poradního orgánu TMK ČbaS 

 

Organizační záležitosti 

Přítomní (abecedně): Jiří Frendl, Petr Koukal, Romana Loskotová, Pavel Maňásek, Markéta Osičková, 

Josef Rubáš, Michal Turoň 

Omluven: Luděk Židek, Stanislav Kohoutek, Tomáš Krajča 

Usnášeníschopnost: Rada je usnášeníschopná, přítomno 7 z 10 členů rady. 

Hosté: Halka Bitmanová, Tomasz Mendrek, Dan Skrčený, Jan Somerlík, Dobroslav Vlček, Radek Votava  

 

Termín: 21. 9. 2021 

Místo jednání: Praha - Strahov 

Zahájení jednání: 9:15 

Konec jednání: 13:20 

  

  

1) Reprezentace 

a. Diskutována a nalezena shoda v postupném navyšování podpory od U15 do dospělou 

reprezentaci 

- U15 bez podpory ČBaS, resp. podpora svazu jedné akce za rok (zejm. MEJ U15)  

- U17 a U19 základní podpora (v rámci systému, na turnajích, zejm. MEJ U17/U19) 

- Dospělí reprezentanti v Národním centru – plná podpora nejlepších  

b. Konkrétní rozdělení podpory v cyklu 2021 – 2024 ponecháno na TMK, neboť se jedná o 

odbornou činnost, s potřebnou znalostí všech podkladů. 

 

2) Systém přípravy   

Obecně 

a. Trenérské rada vyslovila jednohlasnou podporu nastavenému systému. 

b. Následovala diskuze k možným změnám systému na třetím a druhém stupni do budoucna: 

 

Třetí stupeň (SpS) 

a. Většinový souhlas se zachováním stávajícího systému i v roce 2022; provést jen drobné úpravy 

na základě vyhodnocení roku 2021. 

b. V průběhu roku 2022 (po první polovině roku, aby byl čas na změnu/úpravy) vyhodnotit. 

c. Důsledně sledovat cíl SpS (příprava přechodu do SCM a juniorských reprezentantů)   

d. Návrhy zlepšení v roce 2022: zaměření na trenéry (např. spolupráce s Oscarem Martínezem) 
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Druhý stupeň (SCM) 

a. Výhledové doporučení: SCM postupně rozšiřovat (včetně finanční podpory), naopak snižovat 

podporu SpS. 

b. Na úrovni center při současném nastavení systémů je první komplexní příprava reprezentantů, 

stupeň SpS je přípravou na přechod do center. 

  

3) Jak zlepšit práci trenérů/trenérek v rámci systému přípravy?  

a. Potřeba postupné změny práce trenérů/trenérek (zaměření technika/taktika)   

b. Trenérské semináře (diskutována jejich forma a rozsah),  

c. Využít spolupráci s dospělými reprezentanty, vytipovat hráče/trenéry k budoucí 

spolupráce/vzdělávání atd. 

d. Doporučení na STK: V době konání MČR 2021 nepořádat žádné turnaje – možnost sledování 

MČR, návštěvy turnaje atd.     

 

4) Obecně 

a. Návrh na rozšíření TMK (o jednoho výkonného člena) a přerozdělení pravomocí v rámci TMK  

(v současnosti přílišné vytížení předsedy TMK). 

b. Podněty na další jednání:  

a. Zlepšení práce trenérů/trenérek. 

b. Juniorská reprezentace (nominace na šampionáty, zaměření podpory atd.),  

c. Návrhy úpravy stávajícího systému přípravy (např. návrh prezentovaný Michalem 

Turoněm) 

 

Návrh zápisu byl přečten a přítomnými členy trenérské rady odsouhlasen.  

 


