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Zápis z jednání trenérů  

Termín: 9. 10. 2019, 9:00 – 15:00 

Místo: Praha - Strahov 

Přítomní (v abecedním pořadí): Báša, Brázda, Budzel, Hejdrychová, Florián, Janoštíková, Krajča, Koukal ml., 

Maixnerová, Maňásek, Mendrek, Osičková, Poříz, Rubáš, Somerlík, Van Copennolle, Votava  

Čas jednání: věcná část: 9:00 – 12:30; otevřená diskuze: 13:00 – 15:00 

 

Během jednání bylo většinově odsouhlaseno:  

- Cíl: směřování českého badmintonu směrem k úspěchu (medaile ME/EH - vítězné zápasy na MS/OH),  

- Cesta: odpovídající cíli. 

 

Dále bylo diskutováno: 

- Dospělá a juniorská reprezentace: 

o přečten dopis čtyř reprezentantů, kteří usilují o postup na olympijské hry, 

o finanční podpora pro dospělé reprezentanty, najít vhodný poměr mezi deblisty a singlisty, 

o potřeba najít osobu zodpovědnou za dospělou reprezentaci (diskutováno s Petrem Koukalem 

ml.), 

o potřeba nastavení pravidel pro všechny reprezentanty, která vychází z výše uvedeného cíle, a 

jejich dodržování,  

o juniorská reprezentace: široký výběr U15 a následně zužovat (U17/U19); už v juniorských 

reprezentacích sestavovat deblové páry, zohledňovat specializaci na disciplíny,  

o potřeba vzájemného respektu mezi trenéry, hráči atd.  

 

- Centralizovaná příprava:  

o VSCM/národní centrum je základ pro hráče i trenéry, 

o dodržet výše uvedený cíl (úspěch) i za cenu krátkodobých problémů (např. malý počet hráčů 

VSCM, malý počet center SCM atd.) – tzn. nesnižovat kvalitu práce  

a nastavený dlouhodobý cíl.     
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- Metodika:  

o v návaznosti na zřízení center – spolupráce trenérů na realizaci a rozvoj metodiky, 

  

- Mimo TMK: 

o výzva na MK v hledání jiných než dotačních peněz, 

o diskutování dalšího směřování českého badmintonu a vedení svazu – potřeba profesionálního 

vedení,  

o požadavek na zveřejnění inzerátu na webu ČBaS na předsedu svazu a předsedu marketingové 

komise.     

 

Další postup: 

- TMK prezentuje závěry ze setkání trenérů na jednání VV a SR dne 22. 10. 2019 – s návrhem věcného 

záměru ke schválení, 

- v případě odsouhlasení záměru VV a SR následně TMK: 

o připraví v rámci tohoto záměru rozdělení peněz na rok 2020,  

o vyzve trenéry, kluby a oddíly ke spolupráci – naplnění spolupráce v centrech (VSCM/SCM/SpS), 

o bude dále naplňovat věcný záměr.     

 

Tento zápis byl hlasitě přednesen a většinově odsouhlasen.  

Zapsal: Josef Rubáš, předseda TMK 

 


