
Zápis z trenérské rady 1/2022 

Konané dne: 14.03.2022 

Přítomni:  Tomáš Babický (Tomáš), Josef Slavíček (Pepa), Richard Kotrč (Ríša), Jan Veverka (Honza), 

Markéta Matějovská (Markéta), František Buršík (Franta), Lenka Horálková (Lenka), Šárka 

Scheinerová (Šárka) 

Omluven: Miroslav Vodenka (Mirek)  

1. 

Halová sezona 

Na úvod byla zhodnocena halová sezóna 2021/22 vedoucím sportovního úseku Pepou. Bylo 

konstatováno, že ne ve všech kategoriích se podařilo naplnit předpokládanou účast na turnajích a 

v soutěžích. Problémy s účastí se zejména týkají kategorií U8 a U10. U benjamínků se podařilo 

zúčastnit pouze cca ½ konaných turnajů, u přípravek se naše účast musela v průběhu sezony 

zregulovat na pouze jedno mužstvo. Bylo konstatováno, že hlavní příčinou je zejména covid, nicméně 

se musí zlepšit práce v komunikaci mezi vedením dotčených mužstev a rodiči.   

Pokud se týká sportovních cílů, dosažené výsledky vesměs odpovídají předpokladům. 

2. 

Personální obsazení pro jarní část sezony 2021/22 

Pro jarní část sezony by nemělo dojít k žádné zásadní změně. Nicméně bylo konstatováno, že i nadále 

trvá problém zejména v kategorii U8, kde je potřeba urychleně najít ještě jednoho trenéra k Šárce. 

Míra s ohledem na pracovní vytížení není schopný absolvovat podstatnou část tréninků a turnajů.       

3. 

Tréninky jaro 2022 

S ohledem k programu „Hokejový sen“ jehož jsme se stali součástí dojde k zásadním přesunům 

termínů jednotlivých kategorií. Musíme přednostně vyjít z možností Tomáše, který se stal hlavním 

trenérem dívčí složky našeho oddílu pro kategorie U18 a níže. Připraví Honza a nechá si odsouhlasit 

Pepou a Tomášem. 

4. 

Letní soustředění 2022 

Letní soustředění proběhne jako již tradičně v našem areálu ve dvou termínech + minisoustředění pro 

nejmenší. První termín od 15.8. bude určen pro chlapecké kategorie U12, U15 a U18. Garantem akce 

v tomto termínu bude Honza.  

Od 22.8. budou mít hřiště k dispozici kategorie U8, U10 a dívky U12 (U15). Organizace bude v rukou 

Marka.  

29. a 30.8. by proběhlo malé soustředění pro ročníky 2015 a 2016 bude-li dostatečný zájem. O akci se 

postará Honza s vedoucí U6 Terezou. 



Bylo apelováno, aby částky za soustředění se s ohledem na stávající situaci stanovili na co nejnižší 

hranici. Účelem je samozřejmě co největší účast dětí!     

5. 

Rozvoj a vzdělávání trenérů 

Trenérům, kteří dosud nemají „vystudovanou“ trenérskou třídu bylo doporučeno školení, které 

pořádá svaz. Trenéři se budou hlásit individuálně.  

Dále pak v průběhu měsíce dubna Tomáš provede interní miniškolení v našem areálů všech trenérů 

mládeže. Termín a účast zorganizuje Honza.  

6. 

Trenérská rada  

Další trenérská rada by měla proběhnout nejpozději začátkem června. Po konzultaci s Pepou a 

Tomášem svolá Honza. 

 

V Mnichovicích 14.3.2022 

 

 

 

 


