
Zpráva manažera krajského tréninkového centra mládeže JŠS za období září 2017-8. 

1. Sportovní oblast: 

   Zde je podstatná účast a výsledky na mistrovství mládeže do 16 let.Poslední proběhlo na jaře 2018 v 

Koutech nad Desnou.Uvádím výsledky jmenovitě u hráčů z první poloviny tabulky a počet účastníků z 

JČ. 

H16:  4.Dolanský,7.Stinka 11.Nagy(3) 

H14: O(1) 

H12:10.Hák(1) 

H10: 0(2) 

D16: 0(1) 

D14: 2.Šťastná,4.Rolinková, 

D12:0(4) 

D10: 2.Veverková,7.Cinková(5) 

2. Financování KTCM: 

    Je zajištěné dotací z ŠSČR a skládá se ze dvou složek: a) pevné ve výši 30.000 Kč a pohyblivé která 

se odvíjí  od umístění mládeže na přeboru ČR do 16 let,letos 34.000 Kč.Mezi 14ti kraji JČ obsadil páté 

místo.Tyto prostředky podléhají poměrně přísným podmínkám a jsou použity především na 

tréninková soustředění: úhrada nákladů na lektory,na nájmy prostor a nutného materiálu  a 

ev.noclehy hráčů z listiny talentů. 

3. Činnost KTCM: 

  Podstatnou náplní jsou tréninkové jedno nebo dvoudenní srazy na krajské úrovni.Probíhají obvykle 

na dvou úrovních, i listina talentů(LT) má skupinu A a B+C pro mladší hráče kraje.LT je přiložena a 

mění se v závislosti na splnění podmínek.Další motivací rozvoje pro skupinu A je úhrada startovného 

při přednáškách na úrovni GM.Případně i na letních táborech,vše je závislé na výší pohyblivé dotace. 

Ve sledovaném období proběhla soustředění všech skupin 2 a 3.10.2017 v Horní Stropnici za účasti 8 

zájemců,lektoři Novotný a Havlík, sk.BC 9 a lektoři Odehnal,Havlík a Bartoš. 

15.10.2917 Veselí nad Lužnicí skupina B+C,7 posluchačů, lektoři Havlíček, Bartoš. 

18.11.2017 Č. Budějovice, skupina A, 10 posluchačů, lektor Havlík. 

12.a 13.5.2018 H. Stropnice, skupina A 7, lektor Hausner, B+C: 13 úč. přednášel Havlík. 

1. 9. 2018 Tábor, skupiny A+B+C, lektoři Havlík, Odehnal a Bartoš. 



Vnímám i hlasy volající po lektorech úrovně GM při přednáškách skupiny A.Bohužel jejich 

přetíženost,rodinné starosti(GM Cvek) ale i nemožnost najít dvoudenní blok(vyhovující i lektorovi) 

letos bez kolize s další krajskou akcí (GM Babula)tomu nenahrávají. 

Ze všech uvedených srazů jsem vypracoval krátkou zprávu,zveřejněny na webu. 

C) listina talentů: 

Pravidla pro zařazení a přechod mezi skupinami jsou uvedena na webu.Asi dva hráči Miesbauer a 

Zeman se účastní z důvodu výkonnosti pouze republikových srazů.Pár (ne)zájemců se vlastně 

setkání neúčastní,důvody neznám. 

D) Změny: 

Změny oproti minulému období: do přednášek na setkáních KTCM pro skupibu B,C, mohou na 

žádost KM všichni zájemci,tedy i ti kteří nesplňují podmínky ela.Dále hráči z LT sk.A mají úhradu 

startovného na přednáškách GM. 

 


