Zpráva TMK pro konferenci ČAST konanou dne 2.4.2011 v Praze

Po odchodu bývalého předsedy TMK Pavla Steffka do zahraničí, byla na konferenci ČAST v květnu
2010 zvolena předsedkyní TMK Marta Novotná. Jinak komise pracovala dále ve stejném složeníčlenové: Jiří Pischel,Martin Lučan,Pavel Steffek,Michal Lebeda a Karel Chyba.
V oblasti školení a doškolování trenérů :
-po 5 letech se podařilo opět zahájit studium A licence ve spolupráci s FTVS, kterého se účastní
7 posluchačů /Zbyněk Špaček,Tomáš Demek,Miroslav Cecava,Michal Hájek, Alena Vachovcová,
Hana Šopová a Kateřina Pěnkavová/
-v roce 2011 bylo po 3 letech také zahájeno studium B licencí-ke kterému je přihlášeno 12 zájemců a
první obecnou část školení už většina posluchačů absolvovala na FTVS
-v roce 2010 se uskutečnily 2 doškolovací semináře pro trenéry A,B a C licencí-6.9. v Praze se
zúčastnilo 20 trenérů a 18.9. v Ostravě při ME se doškolilo 25 trenérů, další doškolovací seminář se
uskuteční při příležitosti konání M-ČR dne 5.3.2011 v Praze
-v listopadu 2010 byl spolu s KVS zorganizován seminář pro trenéry vrcholového stolního tenisu,
který ale neměl vzhledem k termínovým kolizím dostatečnou odezvu v účasti trenérů

Oblast metodické a publikační činnosti:
-v průběhu ME v Ostravě působila 6 členná skupina odborníků, které zabezpečovala metodické
sledování nejlepších hráčů Evropy a naší reprezentace.Byly získány obecné i specifické informace,
formou videozáznamů a písemných záznamů, které již byly částečně zpracovány a publikovány a
budou dále sloužit jako podklady k dalšímu zpracování
-na základě podkladových materiálů získaných při ME v Ostravě, byly zadány témata ročníkových
prací pro posluchače A licence, které by měly analyzovat různé herní činnosti nejlepších hráčů Evropy
-od září 2010 vychází pravidelně 1xměsíčně periodikum –„Metodické informace“, které je
zveřejňováno na webu ČAST a přináší aktuální poznatky z metodiky ST

Ostatní oblasti činnosti TMK:
-na základě podkladů STK bylo provedeno vyhodnocení plnění podmínek daných SŘ,týkající se splnění
trenérských licencí u ligových družstev, byl zveřejněn seznam družstev, které podmínky nesplňují
s tím,že pokud je nenaplní do konce sezóny, budou uplatněny sankce dle disciplinárního řádu
-byla provedena změna v metodice zveřejňování a aktualizace seznamu trenérů A a B licencí a ve
spolupráci s webmasterem ČAST je připraven ke zveřejnění

-ve spolupráci s KM byl zpracován a bude dále rozpracován projekt výběru talentované mládeže pro
stolní tenis v rámci ČR.
-Mezinárodní trenérské konference ETTU, konanou v listopadu 2010 ve Werner Schlager Akademy ve
Schwechatu, zaměřenou na problematiku přípravy mládeže a výběru talentů se zúčastnili 3 účastníci
z ČR, Martin Linert, Michal Hájek a Marta Novotná, která zde přednesla přednášku na téma :„Koučing
u děvčat“

Ve Zlíně 3.3.2011
Marta Novotná

