
 

 

TMK zpráva 2020 pro konferenci 2021 

 

1. Přehled akcí, živé a on-line. 

2. Výsledky, reprezentace. 

3. Závěr. 

 

 

1.  Přehled akcí 

 

a) Standardní akce na živo 

Podobně jako rok 2020 byl trošku i rok 2021, co se týká akcí, improvizací.  

Naše výprava odjela na MČR mládeže do Koutů nad Desnou, které bylo přesunuto z března na 

červen. 

Standardně a velmi pěkně proběhlo 8 denní letní soustředění v novém objektu Tornův Mlýn u 

Úštěka. Opět pod vedením Jaromíra Fultnera. 

Na Mistrovství Čech vyjela větší výprava do Herlíkovic. 

Děkujeme všem trenérům, kteří se podíleli na akcích v místě.  

Jaromíru Fultnerovi, Ivetě Reitingerové, Vladimíru Hadrabovi, Jiřímu Kalužnému, Gustovi Brejníkovi 

za 9denní práci na soustředění. Tam přijeli na 2 dny také Jan Rubeš a autor této zprávy.   

Na MČech a MČR pracovali: Jan Mikeš, Vladimír Hadraba, Pavel Chrz. 

 

b, On-line akce 

 

V lednu se uskutečnil dvakrát on-line přípravy s Sergejem Berezjukem, Pavlem Chrzem, Adamem 

Polanským.  

V září a říjnu přípravy na MČech s Jiřím Dufkem, Vladimírem Hadrabou, Pavlem Chrzem 

 

 2. Výsledky reprezentace 

 

 Na Mistrovství ČR v Koutech n.D. se zdařil skvělý výsledek.  

Vladimír Veverka (ŠK Teplice) v kat. do 12 let vybojoval stříbro. 

Martin Mikulka (Sp. Ústí n.L.) v kat. do 10 let získal bronz. 

Linda Slívová (ŠK Teplice do 12 let) skončila 6. a Filip Dolenský (Sp. Ústí do 14 let) 8. 

Ještě si účast na MČR zajistili 15. Dan Hong Werner a 21. Franta Mrkvan (oba Sp. Ústí do 14 let).  



Naše krajská výprava byla nejpočetnější a hlavně nejúspěšnější za posledních od rok 2012. 

 

Podzimní Mistrovství Čech, po krajských přeborech nového cyklu, je velmi tvrdou zkouškou, 

těžkou postupovou soutěží. Postupuje jen 8 z 70-80. V Herlíkovicích se všichni z početné 

výpravy snažili. Trenéři odvedli maximální práci v přípravách. Holt někdy je sport tvrdý, 3 naši 

reprezentanti skončili hned  za postupovými místy a náš čtvrtý přišel o postup ve vyhrané 

pozici posledního kola. Účast na březnovém (2022) MČR si vybojoval je Filip Dolenský (Sp. 

Ústí do 16 let). Přesto KM ŠSČR ocenila prvního náhradníka, Jana Václavíka (ŠK Teplice) 

divokou kartou. A předseda TMK kraje zajistil u pořadatele divokou kartu pořadatele pro 

Míru Jiráska, druhého náhradníka, který navíc převyšoval jiné potencionální zájemce výší ela.   

 

Další tréninky probíhaly individuálně pro vybrané žáky. S trenéry jak na živo, tak doplněné 

on-line. 

 

3. Závěr 

Během doby covidové jsme v kraji nastartovali včas v roce 2020 tréninky. Sp. Ústí zakoupil a 

kraji bezplatně zapůjčil kraji místnosti platformy gotomeeting. Poskytnut byl na on-line 

kempy, přípravy i trenérům, kteří o to požádali. A to že jsme nezaspali, v této době, se 

projevilo i na výsledcích.  

Výsledek z MČR se řadí k nejúspěšnějším za 20 letou krajskou činnost. Je potřeba setrvat 

v trénincích, motivovat mladé do tréninku, aby se výsledek nestal výjimkou. A hlavně, byť 

medaile v žácích jsou krásné, aby nám zde vyrostli v kraji další silní hráči. 

Poděkování patří všem trenérům, kteří se pravidelně snaží v klubech trénovat mládež, 

trenérům individuálního tréninku. rodičům za podporu a samotných žákům/žákyním, dorostu 

za snahu k smysluplné tréninkové práci.  

 

Leden 2022 

Pavel Chrz, předseda TMK ÚKŠS 

 


