Zápis z KM, 25.4.2017
Účast: Veronika Lapšanská 2011, Dáša Rejtharová 2010, Míla Paďour 2008, Barbora Vaníčková
2007(2008), Iva Horová 2006, Jan Veselý 2005, Josef Babička 2004, Michal Häusler MD, Tomáš
Havránek SD
1) Organizace následující sezóny
Třídy budou rozdělené po ročnících. Změna se projeví i organizačně - vedoucí budou
zodpovídat za jednotlivé ročníky, kabiny v zimní sezóně budou rozděleny po ročnících.
Plánování tréninků v zimní sezóně a jejich organizace v návaznosti na školu již také probíhá
s ohledem na rozdělení po ročnících. Letní příprava ale bude ještě probíhat po školních
třídách, aby se daly tréninky zkombinovat dohromady se školou.
Vedoucí v jednotlivých ročnících:
SD - Tomáš Havránek
MD - Michal Häusler
2004 - Josef Babička
2005 - Jan Veselý
2006 - Iva Horová?
2007 - Barbora Vaníčková?
2008 - Míla Paďour
2009 - ?
2010 - Dagmar Rejtharová
2011 - Veronika Lapšanská
2) Schůzky ve třídách
Jsou naplánovány tyto schůzky s rodiči a trenéry v salonku restaurace na ZS
2.5.2017 od 15:30 ročník 2010 + 2009 + 2008 z 2.A
2.5.2017 od 17:30 ročník 2006 + 2007 + 2008 z 3.A (Mašín, Neruda, Pichl, Kouba)
2.5.2017 od 18:30 roční 2004 + 2005
Prosíme rodiče o účast. V průběhu schůzky budou rodiče podrobně seznámeni s rozvrhem
letní přípravy a plány pro zimní sezónu.
Trenéři budou mít i v průběhu letní přípravy vypsané konzultační hodiny.
3) Letní příprava
Letní příprava bude zahájená od 3.5.2017, pro ročník 2004 od 10.5.2017
Rozpisy tréninků předají trenéři na schůzkách s rodiči.
4) Soustředění
Soustředění v Trutnově v termínu 12.8.-18.8. je pro ročníky 2004, 2005, 2006, 2007 + Mašín +
Pichl + Neruda + Kouba
5) Zdravotní prohlídky
Mezi jednotlivé ročníky jsme si rozdělili termíny zdravotních prohlídek. Vedoucí předají
seznamy termínů s doplněnými jmény Tereze Hölzlové.
Ročník 2007 a starší absolvují prohlídku se zátěží, 1 000 Kč
Ročník 2008 a mladší prohlídku bez zátěže, 500 Kč

6) Kabiny
Na letní přípravu zůstanou kabiny beze změny. V tomto období domluvíme přesuny pro zimní
sezónu. V zimní sezóně budou hráči rozděleni do kabin podle ročníků.
7) Webové stránky
Nyní nadále vedoucí zadávají příspěvky do svých tříd podle nastavení v minulé sezóně. O
plánu přípravy (překlopení) webu pro další sezónu budeme informovat.
8) Metodický plán
Trenéry byl zpracovaný metodický plán přípravy na sezonu 2017/2018. Metodický plán bude
vyvěšen na webových stránkách a rodiče s ním budou seznámeni na schůzkách.
9) Diskuze
- obsazování trestoměřičů pro zápasy 5.-8. třídy
- služby ke vstupu na zápasy A týmu v příští sezóně
Zapsala Iva Horová

