
 

Lektorská rada TMK ČBaS ve spolupráci se Západočeský badmnitonovým svazem pořádají 
praktický seminář pro trenéry badmintonu 

 

Coaches INSPIRATIONs Tour 2012 

s Petrem Mouritsenem a Tomaszem Mendrekem 

 

Datum konáni: 14. 12. 2012  

Místo konání: Tělocvičny 25. ZŠ v Plzni, tělocvična Soklova Doubravka, Hřbitovní 24, Plzeň 

Hlavní organizátor: Lektorská rada TMK ČBas, TMK Západočeského badmintonového svazu 

Přednášející:: Peter Mouritsen (Dánsko), Tomazs Mendrek 

Časový plán: 

Tělocvična 25. ZŠ 

8:30 – 10,30 – Vybraná skupina žáků z 25. ZŠ – max. 7 dětí + 5 žáků ze Středočeské oblasti 

Věkové rozhraní 11 – 14 let - Rychlostní cvičení, starty, agility, rychlá práce s raketou, využití stiskové 
síly, technika párových úderů, taktika párových disciplín. Motivace dětí ve školní skupině  

10,30 – 11,15 

Debata s vybranými učiteli 25. ZŠ + ostatními trenéry, kteří mají na starosti badmintonovou výuku a 
kroužky a klubové tréninky mladších dětí 

11,30 – 12,50 - přesun na do Hřbitovní ulice – tělocvična Sokola Doubravka + oběd – detailní rozbor 
dopolední programu 

 



Tělocvična sokola Doubravka – Hřbitovní 24 

13,00 – 15,00 – Max. 8 hráčů, mladší RSC - Kural, Legátová, Rašpl, Pohanka, Louda Jan + 3 x Stř. Čechy 

Pohyb po kurtu, důraz na střeh, start a první krok, nácvik techniky úderů ze zadních rohů. Důraz na 
správné provedení zadní “smyčky”v součinnosti s pohybem nohou. 

15,00 – 17,00 - max. 8 hráčů  - starší RSC – Voráč, Louda, Pistulka, Legát, Soukup, Kolářová L. + 2 x 
Střední Čechy   

Rychlostní cvičení jak na rychlost ruky, tak rychlost pohybu, především přesun ze zadních rohů na síť, 
úderová variabilita, nečitelnost úderů. 

Klubovna Sokola Doubravka – Hřbitovní 24 

17,00 – 18,00 - krátká diskuze s hráči s nejstarší skupiny, zhodnocení jednotlivých hráčů. Podněty pro 
individuální trénink. Diskuze s trenéry +  zhodnocení celého programu. 

 

Veškeré praktické ukázky budou vycházet především z metodiky dánské tréninkové badminonové školy. 

 

Doporučení: Vzhledem k tomu, že se jedná v Čechá o ojedinělou možnost setkat se s špičkovým 
dánským trenérem, doporučujeme účast všem trenérům, kteří pracují s mládeží i dospělými. Dánská 
trenérská škola je hodně “inspirující”. 

Veškeré náklady vzniklé s pořádáním Coaches Inspiration′ s Tour 2012 v Plzni ponese Západočeský 
badminotový svaz. 

Prosím o potvrzení účasti na jsegec@centrum.cz do 10. 12. 2012  

Těšíme se na Vaši účast a podnětné příspěvky do diskuze. 

 

V Plzni 29.11. 2012           Jan Segeč 

           TMK ZpčBaS 
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