
Zápis ze schůze TMK ze dne 16.11.2012 

Přítomni: 

Tomasz Mendrek –předseda 

Petr Koukal st. – NSC 

Radek Votava, Markéta Osičková, Martina Bernaciková 

• Přijetí Martiny Bernacikové za právoplatného člena TMK včetně hlasovacího práva; pí 

Bernaciková se bude podílet především na vzdělávání trenérů, úpravách klasifikačního řádu, 

komunikaci s Vysokými školami  a spolupracovat na metodice  

• Projednání návrhu STK o možnosti cizinců hrát soutěže mládeže na území ČR – TMK 

nesouhlasí se startem zahraničních hráčů v soutěžích družstev mládeže, souhlasí s možností 

startu v soutěžích jednotlivců kromě MČR těm zahraničním hráčům, kteří doloží svůj 

dlouhodobý pobyt na území ČR potvrzením o studiu a potvrzením klubu, ve kterém trénuje 

• Členové komise TMK se zamysleli nad přidáním do hodnocení klubů i bodování „párů“ – 

dvojic, prozatím se hodnotí bodově pouze výsledky v singlu 

• Diskuse na téma změny systému soutěží mládeže – TMK se domluvilo o otevření diskuse u 

„kulatého stolu trenérů“   K dispozici je návrh   1) STK 2)paní Milady Novákové 3) otevřít 

turnaje mládeže stejně jako je to u dospělých  

• Žádosti o DK  - TMK nechce být informována o žádostech o DK, nechává plně v kompetenci 

STK, bude se vyjadřovat pouze k žádostech důležitým vzhledem k NSC či reprezentaci  

• Tomasz Mendrek informoval, že vzdělávání trenérů se rozběhlo – dne 17.11.2012 při MM ČR 

proběhne první setkání trenérů u „kulatého stolu“ – oficiálně se přihlásili pouze DVA trenéři 

kromě trenérů TMK, dva se omluvili; začátkem prosince proběhne za podpory ČBaS 

z programu V.  „Coaches Inspiration Tour 2012“ s Peterem Mouritsenem 

9.12. Neděle Praha –v hale TJ Astra Praha 

10.12. Pondělí -  Český Krumlov 

11.12. Úterý -  Brno 

12.12. Středa -  Přerov 

13.12. Ćtvrtek -  Rychnov nad Kněžnou 

14.12. Pátek - Plzeň 

 Programy jednotlivých oblastí bude upřesněn po dodání všech v písemné podobě. Trenéři 

z jiných oblastí mohou zajíždět i jinam dle zájmu o  daná témata. Vznesen dotaz na TMK, zda ČBaS 

hradí případně i náklady na pronájmy sportovišť či učeben – zjistí Tomasz Mendrek od EK 

• Program V.  – dlouhodobá podpora hráčům – více hráčů se posunuje na světovém  žebříčku 

směrem vzhůru a splňuje tak kritéria na získání dlouhodobé podpory; je třeba na vyplacení 

druhé poloviny částek ponížit koeficient bodu na cca 0,9. 

• CBA World Development Training Camp 2012  - TMK se souhlasně vyjádřilo k finanční 

podpoře Adama Mendreka na campu; původně měla být podpora pro tři vybrané hráče 

(Mendrek, Janáček, Černá); náhradní hráči dostali možnost se campu zúčastnit za vlastního 

dofinancování 



• Projekt talentované mládeže - NSC – na plánovaných změnách NSC  se pracuje, návrh bude 

dopracován do konce týdne; v případě, že VV neodsouhlasí změnu je Petr Koukal st. ochoten 

ve své práci pokračovat 

• TMK projednalo návrh rozpočtu na rok 2013 

• Česká nadace sportovní reprezentace – TMK odsouhlasilo nominovat Lucii Černou na grant  

• Informace o „Happeningu sportu“ v Rakousku 

• Informace o OH mládeže v roce 2014 Nanjing 

• Přednesena žádost pana Martince na podporu mezinárodního turnaje družstev U13 Mixed 

junior team competition U13 – bohužel  v rozpočet TMK nejsou k dispozici žádné finanční 

prostředky navíc – zamítnuto 

 

 

 

 

Zapsala. Markéta Osičková, Orlová – 16.11.2012 

 

 


