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Zápis z jednání TMK ze dne 26. 10. 2017
Místo: Praha-Strahov
Přítomni: Pavel Florián, Tomasz Mendrek, Josef Rubáš
Řešená témata:
-

-

-

Upřesnění organizace v rámci TMK:
o

Pavel Florián – výkonná složka, hlavní plnění TMK

o

Tomasz Mendrek – komunikace s hráči/trenéry, práce u týmu U17, provozní složka

o

Josef Rubáš – idea, metodika, prezentace

o

Trenéři – pouze příprava na kempy a turnaje; vše ostatní zajistí TMK či sekretariát

Kemp juniorské reprezentace před MEJ U17 – Tomasz Mendrek
o

Nominace – povinná účast

o

Příprava plánu kempu, oznámit předem + publikovat na webu

Komunikace s hráči/trenéry před MEJ U17 – Tomasz Mendrek:
o

Ve velkém předstihu oznámena nominace na MEJ U17 (široký tým, specializace
hráčů atd.)

-

o

Oslovení (sdělení podmínek) a zajištění akreditace pro trenéry na individuální část

o

Zajištěno oblečení všech hráčů – objednáno u firmy YONEX

o

Trenérsky zajistit Czech Junior – Tomasz Mendrek

o

Připraven detailní program pro hráče před a v průběhu MEJ U17

o

Zajištění nahrávací techniky a její využití

o

Význam zpětné vazby, správné komunikace s hráči i osobními trenéry/rodiči

o

Pavel Florián + redakce – rozhovory s trenéry

o

Zajistit přesun míčů po MEJU17 do NBC

Výjezd na Nations to Nations a Talent Team – Pavel Florián:
o

První reprezentační akce pro hráče Talent Teamu – výchova k reprezentaci

o

Hlavní trenér Tomáš Krajča – ve spolupráci s ním zajistit akci (turnaji předchází kemp
v Nymburce), na turnaj vyhrazena částka v rozpočtu TMK

o

Talent Team: Velmi dobře připravené kempy, všestranná orientace (rozvíjení
techniky, pohybových dovedností, taktiky, regenerace), četné pochvalné reakce
hráčů, trenérů a rodičů – výborná práce trenérů (Tomáš Krajča, Markéta Osičková,
asistenti: Tomáš Voves, Jan Somerlík)

o

S Tomášem Krajčou začít připravovat Talent Team na rok 2018 (zvýšení počtu
a prodloužení kempů, výjezdy do oblastí, metodické provázání)
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-

Dospělá reprezentace – Josef Rubáš a Pavel Florián:
o

Vyhodnocení dosavadních kempů (trenérské zajištění, kladné ohlasy hráčů, podněty
ke zlepšení) – i s přihlédnutím na dosavadní zkušenosti budou připravovány kempy
na rok 2018 a budováno NBC

o

Připravit následující kempy (listopad, leden, únor) před Mistrovstvím Evropy družstev

o

Nominace na Mistrovství Evropy družstev – 5 mužů a 5 žen, diskutováno jmenné
obsazení

o

Zjišťovány možnosti a oslovování zahraničních trenérů/hráčů, sparringpartneři
ze zahraniční – v listopadu ne; využít období především v březnu mezi Czech Open
a Polish International

o

Zjišťovány

možnosti

a

oslovování

zahraničních

trenérů/federací

–

sehrání

mezistátních zápasů před MED, leden a únor mezi MČR a MED
-

Termíny kempů na rok 2018 – Tomasz Mendrek:
o

Osloveno centrum v Nymburce – sestaven plán kempů na období leden – září 2018

o

Potvrzení termínů a následně oznámit předběžně hráčům/trenérům/rodičům

o

Diskutována možnost delších než týdenních kempů, koncepční práce, silná singlová
skupina a naopak chybějící deblová skupina (systematicky pracují na potřebné úrovni
jen Bitman, Bášová a Fuchsová)

o

Diskutováno směřování vedení nejlepších juniorských/dospělých hráčů (různé modely
podpory a přípravy – od zajištění plného servisu, až po rozdělení peněz, kdy si hráči
veškerý servis zajišťují sami)

o

-

Inspirace zahraničními přípravnými modely

Vedení reprezentačních výběrů na rok 2018 – Pavel Florián, Josef Rubáš:
o

MEJU15 – únor 2018, Tomáš Krajča

o

Mistrovství Evropy družstev dospělých – únor 2018

o

Mistrovství Evropy jednotlivců dospělých – duben 2018

o

Mistrovství světa dospělých – červenec/srpen 2018

o

MEJ U19 – září 2018

o

YOG – osobní trenér postoupivších hráčů

o

MSJ U19 – listopad 2019

o

Výhledově: MEJU17 2019 a MSJ2019

o

Upřednostňovaný model:


Šéftrenér – kvalitní trenérská osobnost, předpokládaně zahraniční, pracující
dlouhodobě především se skupinou dospělých reprezentantů a také
vybranými juniory (U19)



Asistenti – u dospělé a juniorské reprezentace; na dílčích akcích v pozici
hlavních trenérů
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o

-

Trenérský tým Talent Teamu – skupina spolupracujících trenérů

Nadále probíhá oslovování zahraničních trenérů (Dánsko, Nizozemí, Francie atd.)

Národní badmintonové centrum na rok 2018 – Pavel Florián:
o

Do konce roku předložit potřebné základní informace – hráči potřebují čas
na rozhodnutí, je třeba připravit detaily

o

Připravován kompletní projekt národního centra: místo (domluva s provozovatelem),
ubytování, stravování, badmintonový trenér, fyzioterapeut, kondiční trenér, podmínky
účasti pro hráče, rozpočet, návaznost na školy apod.

o

Výchozí úvaha: Praha, původní předpoklad od září 2018 – v návaznosti na potřeby
reprezentantů a další okolnosti

-

-

Mistrovství světa juniorů – Tomasz Mendrek:
o

Vyhodnocení turnaje (mj. publikován článek na webu)

o

Zajištěno čerpání Travel Grantu od BWF (ca 135.000,- Kč)

Juniorská reprezentace – Tomasz Mendrek:
o

Připravit plán turnajů, omezit objíždění turnajů a přidat v tréninkových jednotkách
a regeneraci, větší intenzita a koncentrace apod. – směřování k podzimu 2018 (MEJ
U19, YOG, MSJ)

o

Zjistit aktuální stav čerpání dle rozpočtu – v případě přebytku rozdělit vhodnou formou
mezi hráče

o

-

Připravit plán na rok 2018 a následně oznámit hráčům/trenérům/rodičům

Změna podpory dospělých a juniorských hráčů a trenérů – Pavel Florián, Josef Rubáš:
o

Dokončit rozpracovaný projekt DFP a bonusů pro hráče – v návaznosti na směr
podpory a vybudování NBC

o
-

Dokončit rozpracovaný projekt podpory trenérům

Komunikace v rámci plnění úkolů TMK – Pavel Florián:
o

S Markétou Osičkovou: školení trenérů, badminton do škol

o

S trenéry: Radek Votava, Tomáš Krajča, Markéta Osičková, Jan Somerlík, Tomáš
Voves, Jakub Bitman, Stanislav Kohoutek apod.

o

S Martinou Bernacikovou – překlad Coach Level Two (Bernaciková, Florián,
Osičková); prezentace na webu, distribuce apod.

o

S Petrem Bášou: příprava nových videí v roce 2018 („Badminton vždy in“)
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-

Minibadminton a 10 Zlatých pravidel – Josef Rubáš, Pavel Florián:
o

10 ZP: finalizovat obsah, zjednodušit pro děti

o

Prezentace (grafika, web, jednotlivá pravidla, videa atd.)

o

Příprava navazující metodiky (podrobný popis jednotlivých pravidel)

o

MB: V průběhu listopadu předložit STK k doplnění rozpisu soutěží mládeže na rok
2018

o

-

Příprava systému turnajů

Organizační záležitosti:
o

Hodnocení aktuálního stavu a směřování reprezentantů – ve smlouvách na rok 2018:
ČBaS bude nadále poskytovat potřebný servis, ale s přiměřeným protiplněním
ze strany hráčů jako je to běžné v jiných sportech/svazech

o

Připravena metodická videa se Steffenem Rasmussenem

o

Zajistit čerpání rozpočtu v roce 2017

o

Připravit rozpočet na rok 2018 a předložit EK

o

Osobní schůzky v týdnu od 23. 10. 2017 – Pavel, Tomasz:


Nákup sporttesterů + softwaru k využití



Nákup/pronájem záznamové techniky



Funkční testování reprezentantů (CASRI/FTVS)



Trenérské softwary

o

Mentální koučink (natočení videí)

o

Nákup potřebných pomůcek (regenerace apod.)

o

Prezentace práce TMK (zápis, rozhovor, newslettery apod.), potřeba informovanosti
členů ČBaS, reprezentantů, rodičů, trenérů atd.

o

Obecně diskutovány úkoly na rok 2018
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Součástí jednání byla rovněž sjednaná prezentace pana Jiřího Jakoubka (XPS Network):
-

Organizace tréninkové přípravy českých hráčů a trenérů je jedním ze zásadních cílů TMK
v období 2017 – 2020

-

Vzhledem k připravené metodice a dalším okolnostem byl z uvažovaných možností jako
nejvhodnější vybrán software XPS Network

-

V září proběhlo první setkání Josefa Rubáše a Jiřího Jakoubka (český zástupce licenční
společnosti): prezentace, diskuze možností využití v českém badmintonu, úprava softwaru
pro potřeby badmintonistů

-

Diskutováno s trenérskými odborníky s cílem zkvalitnění práce českých badmintonových
trenérů a hráčů

-

Prezentace Jiřího Jakoubka pro Pavla Floriána a Tomasze Mendreka – představení softwaru,
jeho předností a možností využití

-

Diskuze ohledně prezentace v prostředí českého badmintonu a následné implementaci

-

Interní diskuze ohledně cílů, které bude ČBaS využití softwaru sledovat (přehled o práci hráčů
a trenérů; metodický posun; zjednodušení stávajících postupů atd.)

-

Řešení provozních záležitostí: uzavření smlouvy, příprava obsahu, detaily prezentace atd.
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