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Zápis č. 1/2013 
 

ze schůze trenérské rady (TR), SNH,  konané 29. listopadu 2013 v Dobrušce 
 

 

Přítomni:  M.Jelen, K.Tušek , V.Kobera, J.Musil, L.Molnár  
 
Omluveni: P.Pisch 
 
Hosté:  J.Cedidlo (VV), P.Stiller (VV)  
 
 

Program schůze 
- seznámení s náplní práce TR jako odborné komise SNH 
- plán práce a činnosti TR na rok 2014 
- příprava na seminář ligových trenérů 30.11.2013 
- ostatní problematika TR (Č-M, hodnocení soutěží a hráčů, metodika, …) 

 
 

1) Metodické materiály (MM) pro trenéry – úkol VV 
- aktuální stav tištěných materiálu na SE SNH, vypracování přehledu a množství 

Ú: Molnár   T: 31.3.2014  
 

- MM které jsou v archivu (K. Tušek) připravit a předat pro elektronické zpracování 
Ú: Musil, Tušek  T: 31.3.2014  
 

- zajistit zveřejnění připravených MM na stránkách SNH (jestli to půjde) nebo na nějakém jiném 
úložišti  
Ú: Jelen, Musil  T: 30.4.2014 
 

2) Trenérská práce 
- vypracovat přehled aktivních trenérů a jejich kvalifikačních tříd. V případě členské přeregistrace 

v roce 2014 využít této situace, v opačném případě zajistí jednotlivý členové TR ve spolupráci 
s OSK. 
Ú: členové TR  T: 30.9.2014 
 

- na 11/2014 naplánovat školení trenérů III. třídy. Do 6/2014 oslovit OSK a oddíly pro získání 
předběžného zájmu o toto školení. Dle požadavků naplánovat uskutečnění a v 9/2014 zveřejnit. 
Ú: Jelen   T: 30.6.2014 (30.9.2014) 
 

- provedení aktualizace směrnice pro školení a semináře trenérů  
Ú: Jelen, Tušek, Pisch  T: 30.9.2014 
 

- do propozic ligových soutěží od 2015/2016 zakomponovat povinnost mít u ligového družstva 
trenéra minimálně III. třídy 
Ú: Jelen   T: dle soutěží 
 

- na 2015 naplánovat školení trenérů II. třídy, ve 2014 prověřit zájem o toto školení 
Ú: Jelen   T: průběžně 
 

- doplnění lektorského týmu – průběžně a ve spolupráci s OSK oslovovat potenciální lektory pro 
školení, semináře, VTJ a VTM (lékař, psycholog, …) 
Ú: členové TR  T: průběžně 
 

- semináře ligových trenérů a trenérů mládeže. TR zatím doporučuje zachování dvouletého cyklu 
pro tyto semináře. Jeden rok seminář trenérů mládeže, jeden rok seminář ligových trenérů 
(aktiv). Do budoucna přeorganizovat seminář ligových trenérů na klasický trenérský seminář.  
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3) Seminář ligových trenérů 

- upřesněn program semináře 30/11/2013 
- pro budoucnost semináře ligových trenérů … ano/ne 
- hodnocení ligových soutěží a jak … ano/ne 
- hodnocení nejlepších hráčů po utkání … ano/ne 

 
- závěry semináře budou v samostatném zápise   
 

 
4) Ostatní 

- pořádání sportovního soustředění VTJ. TR bude garantem a bude se dle možností podílet na 
zajištění VTJ. Vedoucím VTJ je pověřen Petr Pisch.  
 

- VTM a seminář trenérů mládeže spadá do kompetence KM, TR nabídne pomoc při realizaci. 
 

- Č-M. TR projednala náměty na změnu utkání z Č-M na V-Z v kategorii žen. Zatím nedošlo 
k jednoznačnému názoru na tuto změnu a TR doporučuje důkladnější rozbor situace v hnutí. 
Toto téma je i předmětem semináře ligových trenérů.  

 

- TR projednala návrhy na obsazení trenérských dvojic pro výběrová utkání Č-M v roce 2014 a 
doporučuje VV ke schválení: Muži – Čechy … Brada Václav, Bešta Jaroslav 

                   Morava … Beneš Milan, Rosenzweig Petr 
       Ženy – Čechy … Laštovičková Božena, Šmídlová Václava 
        Morava … Pisch Petr, Malenda Antonín 
 
 
 
 
 
Příští schůze TR se bude konat : v termínu Č-M v Opatovicích (28.6.2014)   
 
 
 
 
 
 
V Dobrušce 29.11.2013 
 
 
  
        ………………………………………………. 
         zapsal Jan Musil, Miroslav Jelen 
           
 


