SC Kolín z.s.
Brankovická 1289
280 02, Kolín V.

Zápis z řádné schůze trenérské komise SC Kolín č.1
(24.4.2017 – 17:00)
Trenérská komise (dále jen TK) se sešla v tomto složení :
Přítomni : Martínek, Rác, Hasil, Pešek, Kadlec, Kopecký, Minarčík, Hušek
Hosté : I.Horová
Program :
1. Zahájení, prezence, přivítání
2. Seznámení členů TK s jejich funkcí a náplní práce
3. Realizační týmy – složení
4. Agenda v kanceláři TK
- soupisky mužstev
- karty hráčů
- týdenní mikrocyklus
- docházka
5. Přípravné období – plány
6. Kabiny – rozdělení
7. Lékařské prohlídky
8. Schůzky s rodiči + konzultační hodiny
9. Brankáři – plán na PO, stav u jednotlivých kategorií
10. Trenér do malých klubů – příprava činnosti – J.Hasil
11. Rozpis ledů v závodním období
12. Přátelská utkání
13. Metodický plán jednotlivých kategorií na sezonu 2017 – 2018
14. Diskuze, náměty
ad 2 )
Všichni členové TK byli seznámeni se složením trenérské komise, funkcí jednotlivých členů
a náplní jejich práce.
Petr Martínek – předseda TK
Václav Rác – šéftrenér 5.-8.třídy
Josef Hasil – šéftrenér N – 4.třídy
ad 3 ) Realizační týmy
A mužstvo
hlavní trenér : Petr Martínek
1.asistent trenéra – Pavel Linhart
2.asistent trenéra – Jiří Pecka ml.
TVM – Jan Zadražil
Kustod – Luboš From st.

Org.pracovník – Tereza Holzlová
Starší dorost
hlavní trenér – Dušan Pešek
asistent - ???
TVM - Tomáš Havránek
Mladší dorost
hlavní trenér – Václav Rác
asistent - Eduard Šupík, Jindřich Svoboda, Ondřej Synek
TVM - Michal Hausler
8.třída – ročník 2004
hlavní trenér – Jiří Kadlec
asistent - Michal Král
asistent - Jan Hanzl - závodní období
TVM - Josef Babička
7.třída – ročník 2005
hlavní trenér – Jan Kopecký
asistent - David Švanda
asistent - Jaroslav Hora
TVM - Jan Veselý
6.třída – ročník 2006
hlavní trenér – Jiří Kadlec
asistent - Jan Hurt ???
asistent - ????
TVM - Iva Horová
5.třída – ročník 2007
hlavní trenér – Jan Kopecký
asistent - Martin Neruda
asistent - Martin Ježek ???
TVM - Barbora Vaníčková ???
4.třída – ročník 2008
hlavní trenér – Jakub Minarčík
asistent - Stanislav Mén
asistent - Lubor Holeček ?
TVM - Miloslav Paďour
3.třída. – ročník 2009
hlavní trenér – Jakub Minarčík
asistent - Jan Hanzl
asistent - Martin Ježek ???
TVM - Dagmar Rejtharová

2.třída – ročník 2010-2011
hlavní trenér – Josef Hasil
asistent - Lukáš Skokan
asistent TVM - ????
Nábor
hlavní trenér – Josef Hasil
asistenti : Dušan Pešek, Václav Rác, Jiří Kadlec, Jan Kopecký, Jakub Minarčík, Jakub
Semirád -?, Josef Malý- ?
"Nejasné" osoby u kategorií budou následně dořešeny, zodpovídají trenéři kategorií.
ad 4) Agenda
Všichni trenéři byli seznámeni s vedením agendy jednotlivých kategoríí, agenda je k
dispozici v kanceláři TK.
Doplnění agendy co nejdříve - zodpovídají trenéři
ad 5) Přípravné období
Každý trenér přednesl plán na přípravné období své kategorie, časy tréninků a sportoviště,
kde se tréninky uskuteční. Tento plán bude viset na nástěnce v kabinách jednotlivých tříd a
na webu jednotlivých tříd.
Bude vytvořen centrální plán (rozpis) s vyznačením všech kategorií – vytvoří J.Kadlec.
Všichni trenéři pošlou souhrnný plán přípravného období - do 28.4.
ad 6) Rozdělení kabin :
A – stávající
SD - stávající
MD - stávající
8765432NBude přesně stanoveno po přípravném období, nyní stávající stav.
ad 7) Lékařské prohlídky
Každý trenér zodpovídá za lékařské prohlídky u hráčů své kategorie, řeší ve spolupráci s
T.Holzlovou a I.Horovou.
ad 8) Schůzky s rodiči + konzultační hodiny
Každý trenér zajistí schůzku s rodiči na nejbližší možný termín, seznámí je s plánem na
přípravné období a plánem na sezonu 2017-2018.

pravidelnost schůzek s rodiči : 1 x 2 měsíce
konzultační hodiny – každý trenér si stanoví čas a den konzultačních hodin, tyto údaje
budou umístěny na nástěnce třídy a na webových stránkách třídy.
Ad 9) Brankáři
hlavní trenér – Martin Hušek
asistenti - ???? bude stanoveno.
plán na přípravné období - stanoví M.Hušek po konzultaci s trenéry jednotlivých kategorií
stav u jednotlivých kategorií - po konzultaci s trenéry - zodpovídá M.Hušek
ad 10) Trenér do malých klubů – TMK
hlavní trenér – Josef Hasil
plán náborů v přípravném období
plán činnosti v přípravném období
proběhne schůzka s regionálním trenérem R.Gardoněm
proběhne schůzka s J.Seidlem
ad 11) Rozpis ledů – závodní období sezony 2017-2018
zajistí Jiří Kadlec ve spolupráci s vedením 4.ZŠ a ve spolupráci s I.Horovou
termín : co možná nejdříve, pošle návrh ke konzultaci, škole stačí návrh do konce června

ad 12 ) Přátelská utkání
- každý trenér přednese svůj požadavek na PU v předzávodním období a ve spolupráci s
J.Kadlecem tyto utkání zajistí v rozsahu předešlé sezony
ad 13) Metodický plán na sezonu 2017-2018
Každý trenér obdržel metodický plán přípravy na sezonu 2017-2018, z kterého bude
vycházet při sestavování tréninkových jednotek.
Tento plán představí rodičům na schůzce, bude k dispozici u hlavního trenéra jadnotlivých
kategorií, bude viset na webu oddílu. Též je k dispozici v kanceláři TK.
zodpovídá : J.Kadlec pošle I.Horové, ta zajistí.
ad 14) Diskuze, náměty
ročníkové dělení - názory - obsazení kabin dle ročníků
nábory
skauting mládeže
odchody hráčů v mládeži
testy v přípravném období
Zapsal : Petr Martínek, 22.4., 19:30

