
Program schůze s trenéry 2022-03-03 

 
Zúčastnili se: Nádvora, H.Halamová, Keke, Jarda, Libor, Lucka, Fanda, Landík, MID, 
Omluvení: Lenka Brtvová 
 

 
1. Kontrola dodání souhrnu podzimu/haly (Terka) 

a. Dali: žákyně, Dorostenci 
b. Dodají: žáci, dorostenky, U6 a U8 

2. Představení nového informačního systému pro klub, který se začne využívat na výběr 
příspěvků 

1. Další rozšíření: docházka, obsazenost hřiště, kalendář kategorie, chat, 
správa týmu atd. 

2. Budou chodit rodičům/hráčům QR kody s údaji s platbou, které se poté 
automaticky přiřadí k hráči. Tudíž trenérům odpadá práce s vybíráním 
peněz 

3. Rozvoj mládeže (Lucka) 

 
A. Představení programu a nutných kroků k realizaci 
B. Domluvení na pravidelném scházení trenérské rady jednou měsičně. Na 

střídačku – jednou v tréninkové dny žen a jednou v tréninkové dny můžů 
C. Nutné přidat jeden trénink ml. a st. Žákům – domluva na všeobecném 

kondičně/atleticko/kompenzačním tréninku v pátek od 17:00, který bude 
společný pro žáky i žákyně. 

a. Na trenérské radě se vždy domluvý program tréninků na 
následující měsíc 

D.  Do 30.3. je nutné vytvořit sportovní koncepce - do 30.3.!  
a. Využije se základ Rakovníku, kdy každá kategorie připraví vstup za 

svou kategorii do do 20.3. dle: 
http://hc1972rakovnik.cz/pro-trenery/sportovni-koncepce/  

b. Na radě 21.3. od 17:00 se jednotlivé body projdou 
 

4. Příprava družstev  
1. turnaje? Kdy a kde? => žádosti o příspěvek od MČ P15! (vyřizuje 

Lenka) 
2. Dorci (moc repre)/dorky (jen 5) - žádný turnaj mezinárodní, jen 

soustředění 
3. stžáci + mlžáci - přátelák na víkend v blízkém zahraničí červen 

(reciproční termín?) + turnaj v Holandsku  
5. Letní soustředění - napsat Lucce, kdy a kde plánujete  
6. Požadavky trenérů od vedení: 

1. Nábor U12 (nejbližší ZŠ) - sehnat rodiče? Klub dodá materiál, termín, 
tělocvičnu 

2. Balonky - každá kategorie vlastní míče. 
3. Oslovit haly - osloven byl Holub (prý řešit v srpnu?) 

— Kutnohorskou raději ,Průhonice 20:30 pondělí jen 5 nohejbalistů  
7. Aktuální dění: 

1. Program oslav 80 let klubu (Filip - termíny)  
2. Přesun buněk zatím neupřesněn (bude min 2 dny - rozebrat a 

posunout, udělat nové základy, pak posun do finální podoby) 
3. Instalace osvětlení 9. a 10.3. (hřiště bude uzavřeno!) 
4. Brigáda 19.3.: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gv-

uyZxbeOPeAL46883k060TwKVTc3nk5pDkyfixKPM/edit#gid=0  

http://hc1972rakovnik.cz/pro-trenery/sportovni-koncepce/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gv-uyZxbeOPeAL46883k060TwKVTc3nk5pDkyfixKPM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gv-uyZxbeOPeAL46883k060TwKVTc3nk5pDkyfixKPM/edit#gid=0


Poznámky k programu rozvoje klubu: 

Rozvoj Mládeže – zpracování do 31.3. 
• Historie klubu popsaná minimálně v základních historických meznících – máme - 

https://hchostivar.com/historie 
• Sportovní koncepce pro mládežnické kategorie do 15 let s výhledem min. na 2 roky – 

musíme vytvořit 
• Sportovní kodex klubu – např. zde: HRA FAIR PLAY aneb KODEX CHOVÁNÍ (ph-

litice.cz) - musíme vytvořit 
• Zápisy Trenérské rady – např. zde: https://www.phkbely.cz/index.php/trenerska-rada/ 

- musíme vytvořit trenérskou radu 
• Hokejová metodika Českého svazu pozemního hokeje Metodika 21 - umístění na 

webu klubu - https://www.pozemnihokej.cz/metodika/ 
• Rozpis tréninků - https://hchostivar.com/tymy-a-treninky - musíme dopsat místo a s 

trenéry ml. a st. žáků zařadit jeden trénink mimo hřiště. 

 
Takže je potřeba: 
 

1. vytvořit trenérskou radu 
2. přidat jeden trénink ml. a st. žákům (bud mimo hřiště, nebo v pondělí na hřišti, 

zamyslet se nad konceptem společného všeobecného tréninku) 
3. Vytvořit sportovní koncepci -  
4. Vytvořit sportovní kodex klubu 
5. Upravit webové stránky - dát tam sekci na koncepci, kodex metodiku a zápisy s 

trenérské rady, do rozpisu tréninku přidat místo  

 


