
Zápis ze schůze trenérů mládežnických kategorií reprezentace ČR 

 
1) Schůze se uskutečnila dne 18. 10. 2020 prostřednictvím platformy Skype ve složení: Vladimír 

Machát (ŠTJR), Lucie Kohutová (MJR), Milan Macura (TJR U26 a U21), Jaroslav Hájek (TJR U16), 
Vladimír Nulíček (asistent TJR U26), Soňa Hájková (asistent TJR U21 a U16) a Daniel Vachtarčík 
(asistent TJR U21 a U16). 
 

2) Iniciátor schůze Milan Macura zahájil schůzi v 10:00. Zápis ze schůze provedla Lucie Kohutová. 
 

3) Byla diskutována otázka využití finančních prostředků pro účely příprav a zajištění 
mládežnických reprezentací. Zbývající část finančních prostředků dotace Talent 2020 navrhl 
Milan Macura použít pro nákup herních setů Bridge+More. Důvodem je možnost srovnání 
turnajových výsledků mládeže na celorepublikové úrovni na pravidelné týdenní bázi. 
 
Milan Macura uvedl možné využití finančních prostředků v dotaci TALENT 2021 pro 
zabezpečení mládežnických reprezentací následovně: 
 

a. Prioritou je zajištění mezinárodních akcí včetně pokrytí nákladů a odměny pro 
kapitána/trenéra doprovázejícího mládežnické reprezentanty. 
 

b. Český bridžový svaz by měl financovat vklady do soutěží. 
 

c. Český bridžový svaz by se měl podílet na částečném pokrytí nákladů na ubytování, 
stravu či dopravu. S ohledem na množství akcí a výši dotace není vyloučena finanční 
spoluúčast samotných hráčů. 
 

d. Český bridžový svaz by měl ohodnotit aktivity organizované trenéry související 
s přípravou mládežnických reprezentantů. Jedná se o aktivity vykonávané nad rámec 
průběžné činnosti jednotlivých funkcí obsazených na základě výběrového řízení. 

 
4) Trenéři diskutovali své vize přípravy mládežnických kategorií. Intenzivnější a pravidelnější 

příprava by měla probíhat v případě kategorií U21, resp. U16. Příprava kategorie U26 by měla 
být zaměřena již individuálně. Mezi možnými formami příprav byly zmíněny následující: 
 

a. Kontinuální výuka by měla probíhat každý týden, popř. každé dva týdny. 
 

b. Během roku by se měly uskutečnit 3-4 intenzivní víkendové přípravy pro potřeby každé 
z kategorií. Vladimír Machát potvrdil možnost organizace podobného soustředění 
v Lešanech u Prahy, Daniel Vachtarčík pak v Havířově, popř. v jeho okolí. 
 

c. Členové širší i užší reprezentace (popř. uchazeči o reprezentaci) by se měli účastnit 
soutěží organizovaných Českým bridžovým svazem. V případě partnerství s TJR, 
asistentem TJR, MJR, ŠTJR či jinými trenéry lze konzultovat možnost ohodnocení 
daného trenéra a financování jeho nákladů na akci. 
 

d. Trenéři diskutovali pozitivní dopad pořádání přátelských turnajů mezi školami či celými 
městy. Důraz by měl být kladen mj. na socializační stránku, navázání spolupráce mezi 
školami a městy (popř. mezi sousedními státy), budování důvěry hráčů k trenérům a 
vzájemnou podporu.  
 



5) ŠTJR Vladimír Machát vyjádřil nutnost provést kategorizaci jednotlivých zájemců o 
mládežnickou reprezentaci a zaměřit organizovanou přípravu tak, aby odpovídala výkonnostní 
úrovni příslušné skupiny. MJR Lucie Kohutová byla pověřena založením dokumentace 
dostupné všem TJR, asistentům TJR a ŠTJR. 
 

6) Soňa Hájková byla na základě dosavadních zkušeností pověřena zamyšlením se nad možnou 
organizací aktivit vedoucích ke zlepšení společenských vztahů. Akce nemusí být výlučně 
zaměřeny na bridž a měly by vycházet z iniciativy jednotlivých trenérů či přímo hráčů. 
 

7) Trenéři diskutovali možné formy srovnávání mládežnických reprezentantů v různých částech 
ČR. Mezi variantami byly zmíněny následující: 
 

a. BBO skupinová soutěž mládeže. Důkladnějším promyšlením a přednesením možných 
návrhů organizace byla pověřena Lucie Kohutová. 

 
b. Funbridge Challenge liga. Důkladnějším promyšlením a přednesením možných návrhů 

organizace byl pověřen Vladimír Nulíček. 
 
c. Intercity League. Důkladnějším promyšlením a případnou propagací byl pověřen 

Vladimír Nulíček. 
 

8) V rámci přípravy pokročilých reprezentantů všech kategorií se budou konat lekce každou 
středu v čase od 19:30 do 21:30 pod vedením Milana Macury a Vladimíra Nulíčka. Jako výuková 
platforma slouží Skype, jako herní platforma BBO. 
 

9) Návrhem příštího termínu schůze trenérů mládežnických kategorií reprezentace ČR byla 
pověřena Lucie Kohutová. Účastníci si kladou za cíl probrat výše zmíněné body podrobněji a 
dojít ke konkrétnějším závěrům.  
 

10) Iniciátor schůze Milan Macura ukončil schůzi v 12:10. 
 
 
Sepsala Lucie Kohutová, v Praze, dne 18. 10. 2020. 
 


