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

Zápis z řádné schůze trenérské komise SC Kolín č. 6
(5.9.2017 – 9:30)
Trenérská komise (dále jen TK) se sešla v tomto složení :
Přítomni (trenéři) : Martínek, Rác, Hasil, Pešek, Kadlec, Kopecký, Minarčík, Hušek
Program :
1. Zahájení, prezence, přivítání hostů
2. Agenda jednotlivých kategorií v kanceláři klubu
3. Lékařské prohlídky
4. Přátelská utkání
5. Kabiny mužstev
6. Odhlášení ledů
7. Soupisky – počty hráčů v kategoriích
8. Schůzky s rodiči
9. Oblečení pro trenéry
10. Čipy, klíče do posilovny
11. Smlouvy s trenéry a asistenty
12. Vánoční turnaje
13. Účast asistentů na trénincích a utkání
14. TVM – spolupráce s trenéry
15. Webové stránky jednotlivých kategorií
16. VTM – nominace hráčů, trenéři
17. Náborový den – 12.9.2017 – Karlovo náměstí
18. Pojď hrát hokej - 19.9.2017 - ZS Kolín
19. Výzva ČSLH – výchovné
20. Kooperace (hráčská) mezi jednotlivými kategoriemi
21. Tréninkové deníky
22. Trenéři brankářů – účast na trénincích jednotlivých kategorií - rozpis
23. Nábory – účast trenérů na náborech
24. SPECIÁL – tréninkové jednotky
25. Rozvrh posilovny
26. Členské příspěvky
27. Rozvrh školy
ad 2)
Po konzultaci s trenéry bude agenda doplněna , dle ročníku 2006 (vzor)
ad 3)
Lékařské prohlídky probíhají, zodpovídají hl.trenéři, všichni hráči, kteří nastoupí k

1.mistr.utkání je musí mít.
ad 4)
Přátelská utkání odehrána, trenéři v krátkosti shrnuli výsledky těchto utkání.
ad 5)
U kategorie 2007 proběhla oprava, info bude předáno na SR.
ad 6)
Trenéři byli informováni o způsobu zrušení TJ, případně i s následky, pokud by se tak
nestalo.
ad 7)
Byly aktualizovány soupisky všech kategorií.
ad 8)
V každé kategorii proběhne schůzka s rodiči, v co možná nejkratším termínu.
ad 9)
Oblečení pro trenéry bylo vydáno, drobnosti budou doplněny. Hlavní trenéři odevzdají
peníze i za své asistenty.
ad 10)
Všichni trenéři obdrželi nové čipy do posilovny. J.Hasil potřebuje klíče od posilovny.
ad 11)
Smlouvy s hl. trenéry i asistenty na sezonu 2017/2018 jsou podepsány, kromě asistenta
7.třídy (ročník 2005) - neobdržel smlouvu....
Není podepsána smlouva s hl.trenérem SD .
ad 12)
Hlavní trenéři řeší ve spolupráci s TVM a KM.
ad 13)
Trenéři byli seznámeni s povinností účasti svých asistentů na trénincích svých kategorií.
ad 14)
TVM - technický vedoucí mužstva, trenéři byli seznámeni a upozorněni na vzájemnou
spolupráci s TVM.
ad 15)
Hlavní trenéři ve spolupráci s TVM doplní a provedou aktualizaci.
ad 16)
Hráči byli nahlášeni, pro letošní sezonu bude hlavní trenér pro ročník 2006 z Kolína.
Hlavní trenér : Jiří Kadlec
Asistenti : M.Hušek, J.Kopecký, D.Pešek
ad 17)
Informaci podal J.Hasil. Za SC se zúčastní : J.Hurt, J.Minarčík + děti

ad 18)
Informaci podal J.Hasil, ve spolupráci s I.Horovou, popř. s J.Kadlecem zajistí průběh akce.
ad 19)
Trenéři byli informování o této výzvě, kdo bude mít nějaký námět, bude informovat TK.
ad 20)
Trenéři byli srozuměni o případných posunech čí výměnnách hráčů (školní rozvrh, talent...)
ad 21)
Všichni trenéři vedou tréninkové deníky.
ad 22)
M.Hušek představil rozvrh účasti trenérů brankářů v tréninku jednotlivých kategorií. Trenéři
vzali na vědomí.
ad 23)
Trenéři byli srozuměni o své účasti při náboru. Nábory vede J.Hasil.
ad 24)
Trenéři byli informováni o zavedení spec.tréninků.
pondělí - pro kategorie - 2004, MD, SD, A - 1 x za 14 dnů obránci, 1 x za 14 dnů útočníci
středa - pro kategorie 2007,2006,2005(2004) - dle domluvy hl.trenérů kategorií
ad 25)
Byl stanoven rozpis posilovny na sezonu 2017/2018.
ad 26)
Zodpovídaji hl.trenéři jednotlivých kategorií, ve spolupráci s TVM.
ad 27)
J.Kadlec informoval o rozvrhu školy v návaznosti na rozpis ledu, je v úzkém kontaktu s
vedením školy.

Další schůze TK se uskuteční operativně.
Zapsal: Petr Martínek, 5.9., ve 12:15 hodin.

