
Zpráva komise talentované mládeže sekce OB - Podklad pro delegáty ShS OB dne 1. 5. 2021 

 

Komise talentované mládeže ( KTM ) pracovala v roce 2020 v tomto složení: 

Libor Slezák – předseda, Eva Horčičková, Tomáš Landovský, Jana Kubátová, Petr Klimpl 

spolupracovníci: Marek Cahel – ústřední trenér mládeže, vedoucí a trenéři jednotlivých TSM.  

Rok 2020 začal ještě docela nadějně. V únoru proběhla zimní Akademie (Srbsko-Branžež) za účasti asi 

60 závodníků + 8 trenérů. KTM projednala a následně schválila nominační kritéria na CEYOC a EYOC . 

CEYOC byl ale zrušen a jeho existence je nejistá (zrušen i v tomto roce 2021). EYOC měl proběhnout 

v Maďarsku, postupně sloučený jako EJYOC, přesunut na říjen 2020 a následně na duben 2021. 

Nakonec finálně taky zrušen (resp. přesunut na rok 2022). EYOC 2021 by se měl konat v Litvě v druhé 

polovině srpna. 

Po zrušení jarní sezony 2020 v naší sekci OB proběhly na přelomu května/června v rámci jednotlivých 

TSM kontrolní testy na dráze (na návrh P. Klimpla). Na přelomu července/srpna pak proběhlo 

společně s juniory (vedoucí P. Košárek) soustředění v Jizerských horách (na místo plánovaného 

letního zájezdu do Švédska) a začátkem srpna se uskutečnila letní Akademie na Milovech za účasti 

téměř 60 závodníků + 4 trenéři. 

Koncem srpna proběhly v Praze, Trutnově a Vyškově srovnávací testy mládeže (STM). V říjnu pak 

dodatečný termín v Pardubicích. Celkem se účastnilo 285 závodníků, do TSM pro rok 2021 (8 TSM) 

jich bylo přijato 132 (39 do TSM A, 93 do TSM B). KTM celé hodnocení testů projednala, schválila  a 

navrhla přidělení finančních prostředků na rok 2021 pro jednotlivá TSM .  

Závěrem roku – 29. 11. 2020 – proběhla on-line schůzka členů KTM a zástupců TSM (+ přizvaní 

hosté). Zazněly jak obecné informace, tak i zprávy o dění v TSM 2020 a přípravách na rok 2021, ale i 

náměty a připomínky a ty, kde panovala většinová shoda, zapracoval Marek Cahel do svých materiálů 

souvisejících s prací s talentovanou mládeží ČR. Poděkovat musím za pomoc  se zajištěním L. 

Zřídkaveselému, P. Klimplovi a M.Cahlovi. 

Rok 2021 bohužel začal taky rušením či přesouváním naplánovaných akcí. A tak zimní akademie byla 

po několika přesunech zrušena, letní je naplánovaná do Jizerských hor na chatu Slovanka. V KTM 

máme projednány nominační kritéria na letošní EYOC, se zveřejněním čekáme na rozhodnutí soutěžní 

komice a vedení sekce OB, jak se bude odvíjet jarní sezona republikových závodů tohoto roku. V době 

jednání  ShS OB 1. 5. 2021 to snad už budeme vědět. 

Závěrem chci poděkovat za práci a rychlý a objektivní přístup k řešení nastalých situací všem členům 

KTM, Markovi Cahlovi a jeho realizačnímu týmu a taky všem trenérům a vedoucím jednotlivých TSM. 

 

Libor Slezák, předseda Komise talentované mládeže Sekce OB 

Luhačovice 22. 4. 2021 

 


