Zpráva o činnosti komise reprezentace v roce 2017
Za Komisi zpracoval :
Jiří Šmejkal – předseda Komise reprezentace

Cíle Komise Reprezentace 2017


Formální spolupráce s oddíly, jejichž hráči jsou reprezentanty – formou osobních kontaktů
během pozorování



Trenérem juniorů (U21) Michal Doucek, trenérem žen Jiří Šmejkal a trenérem mužů Petr
Gulda.



Plán přípravy a koncepce vývoje jednotlivých reprezentačních družstev je naplňován



Odpovídající materiální vybavení jednotlivých reprezentačních družstev - doplněno 1 sada
vycházkových triček pro REPRE mužů a U21 - BOTAS

V komisi spolupracovali K.Červenková (zahraniční styky, organizace) a V.Pabián (ekonomika,
vybavení družstev, administrativa). Ke splnění stanovených sportovních cílů vedla zejména práce
trenérů během celého přípravného období 2017 a také práce organizační v oblasti zajištění
odpovídajícího zázemí jednotlivých soustředění a kvalitního materiálního vybavení.
Sponzoring:
Botas Skuteč , GALA Prostějov, RM facility

Činnost jednotlivých reprezentačních celků:
Ženy – ve funkci hlavního trenéra pokračoval Jiří Šmejkal. Kvalitní příprava a velmi vstřícný
přístup celého širšího kádru k přípravě vrcholné akce MS JaŽ jak v samotných oddílech, tak na 2
soustředěních reprezentace žen a 1 soustředění nadějí reprezentace žen.
Trenér J.Šmejkal : hodnotím činnost týmu jako velmi úspěšnou a na hranici současných možností
a v souladu s tradicí tohoto sportu v ČR. 2 zlaté medaile (dvojice – Bálková, Cibulková, Vokáčová
a trojice – Cibulková, Červenková, Chuchlová, Vokáčová, Řeháková) a 1 bronzová (singl Fojtíková). Do přípravy se zapojilo celkem 15 hráček, z mladých pak zaujala Aneta Fojtíková svými
výkony v lize, pohárových turnajích na soustředěních i ve Švýcarsku (utkání Švýcarsko-Česko jako
součást oslav 30.výročí založení švýcarské asociace) a nakonec i na Mistrovství světa. Určitě velmi
prospěšná činnost pro možné nástupce současné generace je pořádání soustředění nadějí a
Mezinárodní kemp v Chabařovicích, vzhledem k věkové struktuře současného kádru. Nastupující
nová generace má všechny předpoklady v brzké budoucnosti navázat na vynikající výsledky
generace současné.
Junioři - ve funkci hlavního trenéra byl Michal Doucek. Během soutěžního ročníku Dorostenecké
ligy a extraligy mužů probíhaly konzultace s trenéry družstev, ale také s některými dalšími
odborníky. Širší kádr juniorského výběru byl stanoven postupně. V roce 2017 s vrcholem na MS

juniorů U21 a žen v Nymburku. Příprava probíhala na soustředění v Nymburku a Rumburku a na
významných turnajích AUSTIN Cup Vsetín a Šacung.
Trenér M.Doucek : nový reprezntační tým pro vrchol MS v roce 2017 se tvořil v průběhu celého
roku. Na 2 soustředění v Nymburce a Rumburku se vystřídalo 10 hráčů. Na svůj věk jsou velmi
vyspělí svým myšlením, zodpovědným kolektivním přístupem. Prokázali i obrovskou chuť
vyhrávat. Plný zisk zlatých medailí na MS juniorů U21 v Nymburku dovršil dvouletou přípravnou
fázi. Tituly Mistrů světa vybojovali v singlu Jan Hanus, ve dvojicích Jiří a Zdeněk Kalousovi a Jakub
Ftačník, ve trojicích Lukáš Souček, Jiří Kalous, Jan Matkulčík, David Višváder a Tomáš Gulda. V
roce 2018 začne příprava následujícho dvouletého období a mám radost, že ze současného kádru
bude moci hrát na MS v roce 2019 ještě 5 hráčů.
Muži – ve funkci hlavního trenéra je Petr Gulda. Vzhledem k meziobdobí, kdy nebyl žádný vrchol
v podobě MS/ME, byla příprava zaměřena na sledování nových tváří reprezentace při ligových
utkáních, významných turnajích, jednorázových akcích a na jednom soustředění v Nymburku.
Výběr reprezentace se zúčastnil společně s repre žen utkání Švýcarsko-Česko ve švýcarském
Sv.Maurice.
Trenér P.Gulda : Bez vrcholné akce je možné konstatovat, že příprava na MS 2018 v Rumunsku
probíhá podle mých představ, jen do této přípravy zasáhlo několik zranění souvisejících
s dlouhou soutěžní sezónou. Věřím ale, že se všichni dobře připraví na letošní vrchol.

Činnost KRe v oblasti péče o mládež – naděje :
Komise reprezentace po dřívější dobré zkušenosti s organizováním nadějí dorostu a žen vytvořila
nový Projekt ČOV – Talent 2015-2017. Tento projekt financovaný z darů loterijních společností
přes Český olympijský výbor má za svůj základní cíl sledovat nohejbalové talenty a nedopustit
jejich výkonnostní pokles nebo dokonce jejich ukončení sportovní činnosti. S tím též souvisí
podpora trenérům reprezentací, tj. hledání nových tváří našeho nohejbalu pro účely
reprezentace mužů, žen a juniorů (věková kategorie 21 let). Velmi důležitou složkou této práce je
vlastní sledování hráčů v dlouhodobých i jednorázových soutěžích a spolupráce s Komisí mládeže
a Komisí žen.
Od ledna do března byly uspořádány tréninkové kempy nadějí starších žáků, dorostu a juniorek,
v prosinci pak ještě kemp nadějí mladších žáků. Kempy prošlo 40 mladých hráčů a hráček, aktivně
se zapojilo 7 trenérů a asistentů. Protože je projekt koncipován jako víceletý, na jeho celkové
vyhodnocení má KRe ještě dost času, avšak již v lednu začíná další ročník této velmi potřebné a
záslužné činnosti.

V Praze dne 5. ledna 2018

Jiří Šmejkal, předseda komise reprezentace

