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

Zápis z řádné schůze trenérské komise SC Kolín č. 2
(10.5.2017 – 10:00)
Trenérská komise (dále jen TK) se sešla v tomto složení :
Přítomni : Martínek, Rác, Hasil, Pešek, Kadlec, Kopecký, Minarčík, Hušek
Hosté : Jana Jeřábková – školení – kompenzační cvičení, Michal Král, Jan Hanzl
Program :
1. Zahájení, prezence, seznámení s programem schůze
2. Kontrola bodů z minulé schůzky
- agenda – kontrola doplnění ( soupisky, karty hráčů, schůzky s rodiči )
- realizační týmy – doplnění
3. Smlouvy s trenéry – podpisy
4. Webové stránky jednotlivých kategorií
5. Sportovní oblečení pro trenéry
6. Přátelská utkání
7. Lékařské prohlídky
8. Brankáři v klubu – stav, koncepce
9. Nábory – info – J. Hasil
10. Trenérský deník
11. Diskuze
12. Kompenzační cvičení – školení

ad 2)
Agenda doplněna, trenéři informováni o dalším vedení agendy.
ad 3)
Trenéři obdrželi (i pro své asistenty) smlouvy na období od 1.5.2017 – 30.6.2017, v
nejkratší možné době je podepsané odevzdají.
ad 4)
Trenéři byli informováni o stavu webových stránek jednotlivých kategorií a postupu
doplňování informací na stránky jednotlivých kategorií.
ad 5)
Trenéři byli seznámeni o nákupu tréninkového oblečení, po obdržení a vyzkoušení
zkušebních vzorků, bude toto zboží objednáno.

ad 6)
Trenéři byli seznámeni s počtem přátelských utkání placených klubem v předzávodním
období, na realizaci těchto utkání spolupracují s J.Kadlecem.
ad 7)
Trenéři mají za povinnost dohlédnout na uskutečnění lékařských prohlídek všech hráčů své
kategorie ve spolupráci s TVM.
ad 8)
M.Hušek informoval o stavu brankářů v jednotlivých kategoriích, vypracoval písemnou
zprávu o tomto stavu a vypracoval návrh koncepce na vedení brankářů v následující sezóně.
V nejbližší době se uskuteční schůzka s rodiči brankářů všech kategorií, kde jim tato
koncepce bude představena. M.Hušek připraví tuto schůzku a o výsledku bude informovat
všechny členy TK.
ad 9)
J.Hasil informoval TK o stavu v náborech, je připraven leták do kolínského zpravodaje,
který obdrží všechny domácnosti v Kolíně. Dále též informoval všechny členy o své
představě oslovení mateřských škol, přivedení jich na zimní stadion a požádal členy TK o
případnou pomoc při bruslení mateřských a základních škol.
ad 10)
Trenéři byli informováni o povinnosti vést trenérský deník a tuto informaci vzali na vědomí.
ad 11)
J.Minarčík a J.Kopecký se zúčastní ve dnech 22.5.-25.5. trenérské školy licence B, mají za
úkol zajistit své asistenty či náhradníky za svou osobu tak, aby nebyl narušem tréninkový
cyklus kategorií, které vedou jako hlavní trenéři.
J.Kadlec vznesl dotaz, kdo bude mít napříč celým klubem na starosti hostování či přestupy
hráčů – bude vznesem dotaz na SR.
V.Rác vznesl požadavek na co nejrychlejší vyřešení otázky zahájení tréninkového cyklu na
ledě v Kolíně (srpen) i s ohledem na plánované soustředění kategorie MD mimo Kolín
(Vrchlabí).
ad 12)
Všichni trenéři i hosté se zúčastnili v Aréně Jany Jeřábkové „školení“ o nových metodách
trénování žákovských kategorií mimo led. ( posilovací, protahovací cvičení...)
Další schůze TK bude svolána operativně.
Zapsal: Petr Martínek, 10.5., 13:00 hodin

