
Zápis z trenérské rady 3/2021 

Konané dne: 21.10.2021 

Přítomni:  Tomáš Babický (Tomáš), Josef Slavíček (Pepa), Richard Kotrč (Ríša), Miroslav Vodenka 

(Mirek), Jan Veverka (Honza), Markéta Matějovská (Markéta), František Buršík (Franta), Lenka 

Horálková (Lenka), Šárka Scheinerová (Šárka) 

Omluvena: Markéta Matějovská (Markéta)   

1. 

Podzim 2021 

K průběhu podzimu 2021 měl úvodní referát Pepa.  Byla zhodnocena účast našich jednotlivých 

mužstev v soutěžích a na turnajích. Byla vyjádřena spokojenost, za dobré výsledky byla vyzdvižena 

zejména mužstva mladších žáků, kteří budou na jaře bojovat ve skupině o medaile a mužstvo 

dorostu, které i přes svůj nízký věkový průměr dokázalo hrát vyrovnaně téměř se všemi soupeři.     

2. 

Zajištění tělocvičen a hal 

K zajištění hal a tělocvičen přednesl svůj příspěvek Honza. Konstatoval, že nabídka hodin v malé a 

velké tělocvičně ZŠ Mnichovice zůstala obdobná jako v minulém roce. Tělocvičny budou využívat 

všechny kategorie. 

Dále se podařilo zajistit hodiny v hale v Průhonicích. Zde budou mít tréninky kategorie U12, U15 a 

U18. Jedna hodina byla zajištěna v Kostelci, zde budou trénovat dorostenky a ženy. 

Naopak svůj provoz skončila hala v Hlubočince. 

Podrobný tréninkový rozpis po hodinách a kategoriích dopracuje Honza a po odsouhlasení Pepou a 

Tomášem okamžitě předá vedoucím jednotlivých kategorií. Marek dá vše na webové stránky. 

3. 

Kondiční tréninky  

S ohledem na požadavek zajištění vhodného prostoru pro kondiční tréninky pro zimní období došlo 

dohodě s Monikou, že v měsících listopad až únor bude k dispozici prostor kantýny. 

Vyklizení a následné úpravy zorganizuje Pepa na základě požadavku Marka Brady.  

Pepa bude zároveň zodpovědný za vytápění tohoto prostoru. 

Z toho vyplynul požadavek na zajištění nového dálkově ovládaného termostatu – ve spolupráci 

s firmou Žížala zajistí Honza. 

4. 

Halové soutěže 

Na základě podané přihlášky by se halových soutěží měla zúčastnit následující mužstva: přípravka 2x, 

mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, dorost, dorostenky a mužstvo žen. 

Svých turnajů na Hagiboru by se měla zúčastnit mužstva benjamínků a minibenjamínků.  

Z obdrženého rozlosování připraví přehlednou tabulku Honza, tak aby bylo možné hlídat veškerá 



pořadatelství a technická zajištění jednotlivých soutěží a turnajů.  

Marek dokončí umístění rozlosování jednotlivých kategorií na webové stránky. 

5. 

Trenérská rada  

Další trenérská rada by se měla uskutečnit po skončení halové sezony. Po konzultaci s Pepou a 

Tomášem navrhne Honza. 

V Mnichovicích 21.10.2021 

 

 

 

 

  


