
Zápis ze schůze TMK ČBaS 
dne 28.9.2012, Brno - MMČR 

 
Přítomni:   Mgr. Tomasz Mendrek, Ing. Petr Koukal,  Radek Votava 
Omluveni:      Mgr.Markéta Osičková 
 
Program: 
 

1. Národní reprezentace juniorů –přípravy na MS v Japonsku 
2. Program V – smlouva mezi ČBaS a hráči 
3. Vzdělávání trenérů – informace o probíhajících projektech 
4. Národní reprezentace dospělých 
5. CBA World Development Training Camp 2012  
6. Přihláška do spoluúčastí na Regionálních projektech pořádaných jinými státy 

(Slovensko, Srbsko) 
7. Ostatní 

 
 
Národní reprezentace juniorů – NSC 
Trenér NR juniorů informoval o předpokládané nominaci hráčů na MS 2012 v Japonsku. Ta 
má být uzavřena a poslána do 2.10.2012. Návrh trenéra juniorské NR je následující: 
Junioři:   Adam Mendrek, Jaromír Janáček a Michal Světnička 
Juniorky:   Lucie Černá, Monika Světničková (poslední jmenovanou je I.Zychová) 
 
Poslední otazník visel nad jménem třetí juniorky. Trenér NR juniorů se rozhodoval mezi 
Ivanou Zychovou nebo Denisou Šikalovou. Své konečné rozhodnutí chtěl nechat až po 
ukončení MM Švýcarska juniorů v Lausanne, které probíhalo ve stejném víkendu.  
 
Zdůvodnění nominace vycházelo se zhodnocení dlouhodobé přípravy, přístupu hráčů, 
výsledku na turnajích – které proběhly po letní přípravě – hlavně pak MM Belgie juniorů, 
Benáteckého poháru, Memoriálu K.Holobradého a GP“A“ U19 v Orlové. 
Trenér NR informoval i o přípravě těsně před odletem na MS do Japonska. Na juniory čeká 
MM Chorvatska (05.-07.2012), kde by měli odjet všichni nominováni. Ihned po návratu 
z Chorvatska by mělo proběhnout poslední soustředění v Nymburce (8.-10.10.2012). 
Radek Votava omluvil z neúčastí na soustředění J.Janáčka a L.Černou, kteří v úterý – 9.10. 
jedou na „Dutch Open“ do Holandska. 
Odlet do Japonska by měl být 22.10.2012 a návrat 2.11.2012. Účastníme se po několika letech 
jak soutěže družstev, tak i jednotlivců. Kromě trenéra NR P.Koukala jede jeho asistent – 
Stanislav Kohoutek.  

 
 
„Program V“ – smlouva mezi ČBaS a hráči o dlouhodobé finanční podpory  
 

Předseda TMK informoval o poslední verzi smlouvy mezi ČBaS a hráči ohledně dlouhodobé 
finanční pomoci. Na MM ČR budou všichni hráči dospělé NR ČR, kteří mají na ní nárok 
vyzvání, aby ji bud‘ podepsali nebo ne.  
 
Po osobních rozhovorech se všemi hráči v průběhu turnaje je stav takový, že všichni hráči 
smlouvu podepsali a smlouvy byli předány Mgr. Hance Procházkové k proplácení. 



 
 
Vzdělávání trenérů – „Coaching course level 1“ 
 
Práce Pavla Floriána na překladu : „Coaching course level 1“ začala a dá se předpokládat, že 
do konce listopadu by materiály měly být ve formě možné k prezentaci na webu k hotovy. 
Pavel Florián představil přeloženou první kapitolu a po konzultací ohledně názvosloví práce 
se rozjede naplno. BWF nám přeposlala matrici s anglickým originálem ve Wordu, do které 
Pavel přímo překládá. O vydání materiálů v tiskové podobě se rozhodne podle výše nákladu a 
ceny. 
 
Na prezentaci BE „Shuttle Time“  se z českých trenérů přihlásil pouze Michal Turoň. Ta se 
koná ve irském Dublinu (listopad 2012) ve stejném termínu jako je naše MM ČR juniorů 
v Orlové. To je důvod, že jak M.Osičková, tak i T.Mendrek, kteří o účast na této prezentaci 
měli zájem z hlediska pracovních priorit se do ní nepřihlásili. Kandidatura M.Turoně byla BE 
schválena a potvrzená. 
Na obdobnou prezentaci „Coaching course level 1“, která se koná v říjnu ve Slovinsku se 
bohužel z českých trenérů nepřihlásil nikdo.  
Zájem o obě dvě akce projevila členka TMK – Mgr.Martina Bernaciková. Ta ale s rodinných 
důvodů (malé dítě) se nakonec rozhodla, že raději v tomto okamžiku ještě nepřihlásí – dá 
přednost rodině.   
 
Předseda TMK zároveň informoval o dalších akcích, které by se měly konat do konce roku 
2012 v rámci vzdělávání trenérů a čerpání z kapitoly „Programu V“ – na vzdělávání trenérů. 
Měla by to být „Coaches Inspiration Tour 2012“ s dánským trenérem P.Mouritsenem a 
dlouhodobý projekt „Kulatého stolu trenérů“ ČR.   
Pro první akci je už jasně stanovený termín – 9.12.-15.12.2012. Jednotlivé oblasti budou 
vyzvány a osloveny, aby poslaly podněty na jaká témata by měla prezentace a celá 
„Inspiration tour“ proběhnout.Na webových stránkách bude vyvěšen i zvláštní leták k této 
akci. Do 15.10. mají možnost jednotlivé oblasti projevit zájem o příjezd P.Mouritsena přímo 
k ním. Byl přeposlán oslovující dopis na všechny oblasti i předsedy TMK (resp. hlavní 
trenéry) v těchto oblastech s touto informací.  
 
 
Národní reprezentace dospělých 
 
Předseda TMK ze své pozice i trenéra NR ČR dospělých informoval o plánu osobně hovořit  
se všemi reprezentanty na MM ČR v Brně. Tyto rozhovory proběhly a na jejich základě si 
trenér NR ujasnil jednotlivé členy širšího výběru NR ČR . 
Kromě již dříve zmíněných jmen  se v hledáčku sledování objevili i dva další hráči: Lukáš 
ZEVL  a Ondřej KOPŘIVA . Oba dva – společně s P.DRANČÁKEM   budou sledování (z 
hlediska výsledku na mezinárodních turnajích a hlavně tréninkové práce) a od Nového roku 
bude definitivní potvrzení (nepotvrzení) jejich příslušností jako členů širšího výběru NR ČR. 
 
Fixní jména, která jsou ve výběru širší NR ČR k 1.9.2012 jsou následující: 
Muži:  Koukal Petr, Fröhlich Jan, Florián Pavel, Bitman Jakub, Ludík Milan 
Ženy: Gavnholt Kristína, Pavelková Zuzana, Tomalová Katka, Křížková Šárka, Černá Lucie 
a Bášová Bětka 
 
Hráči ke sledování: Zevl Lukáš, Kopřiva Ondřej a Drančák Pavel 



Jediný rozhovor, který musí trenér NR dospělých ještě uskutečnit je s Hankou Milisovou. 
 
Stěžejními akcemi pro NR ČR dospělých v sezóně 2012/2013 je ME družstev (Moskva, únor 
2013) a „Sudirnam Cup – MS smíšených družstev 2013“ (Malajsie, květen 2013). 
 
CBA World Development Training Camp 2012 - Čína 
 
Členové komise TMK se shodli, že vzhledem k propozicím a materiálům, které k tomuto 
kempu došly případnou účast na kempu nabídnout pouze následujícím hráčů: L.Černá, 
J.Janáček a A.Mendrek. Za posledně jmenovaného zájem o účastí na kempu i s hrazením 
nákladů potvrdil T.Mendrek, za prvně jmenované konečné vyjádření do 8.10.2012 potvrdí 
R.Votava. 
 
Předseda TMK zjistí možnost eventuální. částečné finanční pomoci při nákladech na letenku 
ze strany ČBaS – pokud by byli hráči BWF schváleni a vybráni. S tím, že hráč bude mít 
následnou povinnost prezentovat průběh a výsledky/poznatky z kempu naším trenérům. 
 
Předseda TMK projednal tuto možnost už u MM ČR v Brně s předsedkyní ČBaS 
(H.Procházkovou) a předsedou marketingové komise(Z.Musilem) s kladným výsledkem. 
 
 
Ostatní 
 
- Potvrdili jsme zájem přihlásit se do BE projektu – a to pořádaných SZBe pro kategorií 

U/15 (kluci a holky) – srpen 2013 – soustředění pro tento výběr v počtu 6+2 pokud 
projekt bude BE schválen.Tvorba rozpočtu komise TMK – až na podzim s tím, že 
hlavními prioritami je zabezpečení minimálně současné výše příspěvků, které měla 
k dispozici TMK v tomto roce 

- Pro obdobný projekt v Srbsku pro stejnou kategorií (U/15) ale pouze pro holky ve 
stejném termínu – nabídnutá možnost využít v rámci RSC – zájem o účast na tomto 
projektu má L.Kroc  a hráči z této oblastí.díky dlouhodobé spoluprácí, kterou výše 
jmenovaný trenér se srbskou stranou vyvíjí.  

 
 
 
 
V Brně, 04.10..2012                                                      Mgr.Tomasz Mendrek (předseda TMK) 
 
 
 
 


