Trenérsko-metodická komise
Český badmintonový svaz

Zápis ze schůze zástupců regionálních sportovních center
Přítomni: TMK – Vorel Ladislav, Koukal Petr, RSC – Nováková Milada, Kroc Lukáš, Fartágová
Martina, Martinec Petr, Fröhlich Slávek, Jurka Jan, Osičková Markéta, Maixnerová Martina,
Votava Radek, Kotyza Karel, host – předseda ČBaS Musil Zdeněk
Program
1. Informace o připravované účasti na MSJ a o přípravě na letní soustředění juniorské
reprezentace
2. Zlepšení spolupráce NSC s RSC
3. Podpora elitní skupiny juniorských hráčů a jejich oddílů
4. Změna a sjednocení hodnocení úspěšnosti RSC a oddílů
5. Změna rozdělení finančních prostředků mezi úspěšné oddíly a RSC
Ad 1. Trenér juniorské reprezentace Petr Koukal informoval přítomné o přípravách a
organizačním zajištění MSJ, které se koná v Japonsku. Reprezentace ČR se účastní soutěže
družstev i jednotlivců.
Ad 2. a 3. Petr Koukal informoval o dosavadní spolupráci NSC a RSC a konstatoval, že
spolupracuje s centrem v Plzni, asistent trenéra RSC Stanislav Kohoutek spolupracuje s centrem
v Jihomoravské oblasti. Zástupci RSC se ke spolupráci vyjádřili následovně: Milada Nováková
není proti a vítá účast juniorského trenéra na tréninku centra. Petr Martinec nemá o přítomnost
reprezentačního trenéra zájem, má kvalitní trenérský kádr. Lukáš Kroc je pro spolupráci a
případné vedení modelového tréninku. Jan Jurka doporučuje vedení modelového tréninku v
centrech. Karel Kotyza si stěžoval na špatnou komunikaci, byl osloven až v lednu 2012 a
doporučuje hlavně kontrolní činnost ze strany NSC. Radek Votava upřednostňuje vlastní práci se
svými svěřenci, lepší komunikaci ze strany Petra Koukala a rovněž navrhuje kontrolní činnost.
Markéta Osičková upozornila, že pražské centrum z důvodu finančních prostředků má pouze
jeden trénink týdně a proto je velmi těžké sladit s účastí juniorského trenéra.
Ad 4. Petr Koukal seznámil přítomné s návrhem zjednodušení hodnocení oddílů a RSC. Milada
Nováková rovněž seznámila přítomné se svými návrhy a doporučila vyhodnocení oddílů a RSC
provést po skončení sezóny a vydání konečných žebříčků dle platného materiálu systému péče o
talentovanou mládež.

Ad 5. V diskusi se vyjádřil Petr Martinec, který vyhodnotil kvalitní tréninkový proces s mládeží
ve vlastním oddíle a navrhl jednorázově poslat na všechna centra 150 000,- Kč. Následně
doporučil jiný systém přerozdělování peněz, který by maximálně podporoval oddíly pracující s
mládeží. Dále bylo v diskusi připomínkováno místo konání soustředění NSC Nymburk, termíny
soustředění nabitý termínový kalendář juniorské reprezentace, poukazováno na školní povinnosti,
v plánu práce NSC zapracovat konkrétní cíle.
Závěrem účastnici schůzky doporučili vyhodnotit letošní sezónu dle platných směrnic pro
hodnocení oddílů a RSC. Dále požadují po skončení sezóny vypracovat hodnocení činnosti NSC,
které bude podkladem pro další jednání.
Úkoly
1. Vypracovat a vyvěsit na web seznam všech členů RSC – termín ihned
2. Vypracovat hodnocení činnosti NSC za sezónu 2011/2012 do 30. 5. 20123
3. Trenér juniorské reprezentace znovu osloví všechna RSC s nabídkou spolupráce.
4.Provést kontrolu ve všech RSC v měsíci dubnu a květnu. Odpovídá Koukal Petr
Závěrem vystoupil předseda ČBaS Zdeněk Musil, který krátce informoval o dotacích od MŠMT
a toku peněz z hazardu, které v letošním roce jdou přímo do měst a obcí.

V Nymburku dne 19. 3. 2012

