Zápis č. 14/2018 ze zasedání Karlovarského VV ČSLH
konaného dne 21. 3. 2018 v Karlových Varech

Přítomni: Bronislav Píša, Josef Krutina, Jiří Ryžuk, Rostislav Špírek, Michal Kostourek
Omluveni: Ladislav Veverka, Radek Škarda, MUDr. Ilja Horník
Hosté: Marek Brzobohatý, Jiří Kovka

PROGRAM:

1. Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 13/2018
2. Zpráva z PV – Krutina, Píša
3. KM – Ryžuk
 Projekt VTM 2017/18 - hodnocení
4. DK – Veverka
5. TMK – Škarda
 Trenérský kurz – vyhodnocení, vyúčtování, vratka poplatku
6. KR – Kostourek
 Nominace rozhodčích na kurz I. třídy
 Termín semináře pro rozhodčí
7. STK – Špírek
 Přihlášky do soutěží, systém soutěží
8. Ostatní – diskuze
 Schůzka rozhodčích a trenérů na téma Pravidla LH
 Příprava hodnotící konference KVV ČSLH

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:
B. Píša přivítal přítomné a informoval o organizaci průběhu schůze. Pozvání přijali hlavní
trenéři VTM, proto se program upraví a bod č. 3 bude projednán jako první.

3. KM – Ryžuk – hodnocení projektu VTM 2017/18
 Schůze VV se zúčastnili hlavní trenéři VTM Marek Brzobohatý (U12), Jiří
Kovka (U15) a hodnotili uplynulou sezónu. Petr Holejšovský (U14) se
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omluvil a zaslal hodnotící zprávu, kterou přednesl Josef Krutina. Radek
Škarda (U13) se omluvil ze schůze. Hodnotící zprávy jsou v příloze.
J. Ryžuk poděkoval J. Kovkovi za spolupráci. M. Brzobohatému za
příkladnou aktivitu při pořádání dlouhodobého soustředění kategorie U12.
Z úst trenérů zaznělo doporučení do klubů: Snažit se hrát v klubech ŽL na
čtyři ročníky, odkud by vznikla konkurence do výběrových týmů VTM U12U15.

1. Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 13/2018 – všechny úkoly byly splněny
2. Zpráva z PV – Krutina, Píša
 J. Krutina informoval přítomné o tématech na schůzích PV (25. 4. 2018).
 VV doporučil informovat kluby o možnosti koupě nové publikace B. Jiskrové
„Hodina pohybu na víc - metodické doporučení pohybových aktivit dětí v MŠ“
– ÚKOL (Krutina).
4. DK




5. TMK



J. Krutina informoval o průběhu jednání DK, kterých se pravidelně účastní a
seznam nezaplacených pokut udělených DK.
VV doporučil informovat předsedu KR M. Petružálka v kopii V. Šindlerovi.
J. Krutina informoval přítomné o vyúčtování Kurzu pro trenéry.
Kurzu se nezúčastnili dva uchazeči M. Zikmund a J. Sláma, kteří posléze žádali
o vrácení poplatku. VV doporučil uvádět do přihlášek podmínky stornopoplatku
a schválil vrácení poplatku uvedeným uchazečům.

6. KR – Kostourek
 M. Kostourek žádal VV formou Per Rollam o souhlas s nominací rozhodčích
na kurz I. třídy (L. Pastier, P. Baxa). VV potvrdil nominaci PRO – 6, PROTI –
0, ZDRŽEL SE – 1.
 Seminář pro nové rozhodčí se bude konat ve dnech 1. – 2. 9. 2018. Sekretář
zajistí plakát a pozvánku zveřejní na krajském webu - ÚKOL (Krutina)
 Plánovaná schůzka „trenéři – rozhodčí“ se uskuteční v termínu 27. – 30. 8.
2018. Přesný termín vyberou předsedové KR a TMK – ÚKOL (Kostourek,
Škarda)
 M. Kostourek informoval přítomné o aktualizované Směrnici č. 101 o
odměňování a povinností rozhodčích. A konstatoval, že odměňování
rozhodčích převodem na účet přímo kluby nebylo umožněno.
 J. Ryžuk požádal o důslednou delegaci rozhodčích na ukázkový turnaj na
delší polovinu hřiště při hře 4-4 v kategorii 4. tříd. Odměnu rozhodčím uhradí
Karlovarský VV ČLSH.
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7. STK – Špírek
 J. Krutina informoval přítomné o podaných přihláškách do soutěží.
Konstatoval, že nebyla doručena přihláška klubu HC Mariánské Lázně. VV
doporučil vyzvat klub, aby učinil nápravu.
 VV rozhodnul o nevybírání peněžního vkladu do soutěží dle čl. 205 SDŘ.
 R. Špírek informoval o termínové listině ŽL (15. 9. 2018 - 23. 3. 2019).
Proběhla diskuze, zda ve volných termínech organizovat multisportovní
turnaje. J. Ryžuk upozornil, že ČSLH připravuje materiál, a proto počkáme na
tyto informace.
 Soutěž KSM se bude organizovat jako v loňské sezóně. Soutěž KLM se
projednává možná spolupráce s Plzeňským krajem.
8. Ostatní – diskuze
 B. Píša upozornil přítomné na přípravu hodnotící konference, která se uskuteční
dne 29. 5. 2018 ve Františkových Lázních.
 J. Krutina informoval přítomné o potřebě pořízení Case boxů pro přepravu
sportovního oblečení (dresů, štulpen a návleků na kalhoty) na turnaje VTM.
VV vzal informaci na vědomí.

B. Píša poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání schůze Karlovarského VV ČSLH.
Termín další schůze VV bude sdělen e-mailovou korespondencí.

Zapsal: Krutina Josef
Správnost potvrdil: Píša Bronislav
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Příloha: Hodnocení VTM sezóny 2017/18
M. Brzobohatý (VTM U12):
Hodnotící zpráva kategorie U12 VTM Karlovarského Kraje za sezónu 2017/2018
V sezóně 2017/2018 se kategorie U12 Karlovarského Kraje scházela k pravidelným
tréninkům, buď v pondělí v Karlových Varech, nebo na soustředění v Sokolově, kde
jsme se sešli celkem 6x a protočilo se zde kolem 30 hráčů ročníku 2006 a 7 hráčů
ročníku 2007 z celého kraje.
Z těchto akcí pramenily nominace na turnaje VTM U12, ve kterých jsme si vedli celkem
slušně. Ze čtyř turnajů, ve kterých jsme odehráli 8x utkání, jsme 5x vyhráli a 3x
prohráli.
Ročník 2006:
pozitiva
- efektivita v zakončení (v 8 utkáních 49 branek, průměrně 5,5 branky na
zápas)
- vnitřní síla mužstva, při obratu utkaní
negativa
- slabší výběr mezi obránci na úrovni VTM (pravidelně jsme zkoušeli při
zápasech útočníky v roli obránce, protože mezi útočníky byl drobný přetlak)
- slabší výběr na pozici brankáře (na dva turnaje jsme brali brankáře
ročníku 2007)
P. Holejšovský (VTM U14):
CELKOVÉ HODNOCENÍ
V celé sezóně jsme sehráli tři velmi slušná utkání, ve kterých o výsledku rozhodovaly
detaily. V ostatních zápasech jsme nebyli konkurenceschopní a po zásluze prohráli.
Bohužel se opět projevilo to, že při sestavování nominace, jsme schopní poskládat tým
pouze z omezeného počtu hráčů. Avšak tito hráči hráli na hraně svých možností a v
utkání předváděli své maximum.
Velmi pozitivním zjištěním, byla účast hráčů Zolnaj, Sapoušek, Rymon a Šmajda na
utkáních výběrů ZÁPAD-STŘED-VÝCHOD, kde ve svém týmu hráli dominantní roli a
zejména Dominik Rymon by mohl mít, dle ohlasů přítomných trenérů, velkou šanci
bojovat o místo v reprezentaci U16.
Mé doporučení do klubů zní, vyvinout extrémní snahu o to, aby se v každém klubu
hrálo na ročníky a tímto krokem, by došlo ke zvýšení konkurence na všech postech.
Nominace by poté byla za odměnu a nominovaní hráči by se extrémně snažili o to, aby
se opět objevili v té následující na další turnaj. Za náš klub HC Baník Sokolov mohu říct,
že toto máme jako strategický dlouhodobý úkol na úseku mládeže.
J. Kovka (VTM U15):
Hodnocení ZODM – lední hokej 2018
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1.
Realizační tým + kompetence
Jiří Kovka – hl. trenér, nominace týmu k utkání, speciální formace PP, PK, powerplay
Miroslav Hylas – asistent, koučink útočníků
Jakub Kloz – asistent, koučink obránců
Jiří Kubát – vedoucí týmu, organizace mimohokejových zál.
2.
Nominace na turnaj (viz příloha)
Konečná nominace – 21 hráčů (18+3), 6 hráčů 2004
Brankáři: Bajgar, Kubát, Hykel (2004)
Obránci: Hohl, Prošek, Houdek, Kukačka, Vogel, Zolnaj (2004)
Útočníci: Remeš, Pišna, Fuksa, Hrůša, Skuhravý, Botoš, Blecha, März, Šmajda (2004),
Sapoušek (2004), Rymon (2004), Bubanec (2004)
Přípravná utkání
2 turnaje VTM. V přípravných turnajích jsme byli spokojeni s herním projevem týmu.
Vyzkoušeli jsme různé varianty sestavy a hráčů ze širší nominace. Jeden turnaj jsme
vyhráli, na druhém obsadili třetí místo. Před hlavním turnajem jsme absolvovali 3
tréninky se širším kádrem (doplněno 6 hráči z kat. U14) a jedno utkání v rámci LMD. Ze
širšího kádru jsme vyřadili dva hráče.
Stanovené cíle + turnajová strategie
Body, umístění – nestanoveny
Týmová taktika - aktivní hra směrem dopředu, hrát v pěti hráčích po celém hřišti.
Rychlý, agresivní přístup v OP.
3.
Výsledky na turnaji + herní projev
KK – Vysočina 1:1, KK – Praha 1:1, KK – Středočeský 2:5, KK – Zlínský 3:5, KK –
Plzeňský 3:5, KK – Ústecký 3:4
Celkem bodů 4, skóre 16 : 18, celkové umístění - 10. místo.
Vstoupili jsme do turnaje velice dobře a i přesto, že jsme hráli proti pozdějšímu vítězi,
mohli jsme odejít z utkání vítězně. Podobné utkání jsme odehráli i proti Praze. Velmi
kvalitním výkonem v obou utkáních se prezentoval brankář Bajgar.
Druhý den jsme nastoupili sebevědomě a ujali se vedení 3:1 a mohli odskočit o další
branku, či dvě. Bohužel Plzeňské individuality utkání šťastně otočili. Následující utkání
již docházely znatelně síly, ale herní projev byl stále velmi dobrý a družstvo si vždy
vypracovalo náskok dvou branek, bohužel shodně minutu a půl před koncem jsme
inkasovali vítězné branky po hrubé chybě našich brankářů a již nestačili dorovnat.
Na turnaji jsme překvapivě obstáli, či přehráli jasné favority. Naše hra byla pohledná,
efektivní, bohužel jsme celý turnaj odehráli pouze na 15 hráčů a těm postupně došly
síly. Týmová soudržnost byla výborná, kapitán Houdek zvládl svou roli výborně. Při
shodě okolností a lepším výkonům brankářů jsme mohli pomýšlet na play off.
Nedostatky:
Hlavní nevýhodou byl úzký kádr oproti ostatním výběrům, měli jsme k dispozici pouze 6
obránců, z toho jednoho ročníku 2004
Fyzická vyspělost byla na straně soupeřů – i díky 5 hráčům 04 v poli.
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Rozlosování nebylo zcela spravedlivé. Druhá skupina byla slabší. (Např. proti
Libereckému kraji jsme hráli přípravu a v utkání dominovali – vítězství 5:1)
Malé vytížení brankáře v ELMD a první části sezony se negativně projevilo v průběhu
turnaje.
Klady:
Vysoká produktivita hráčů.
Hráči ročníku 2004 měli v týmu dominantní roli a vstřelili polovinu branek týmu.
Charakter v blokování střel a v obranné hře.
Ochota dohrávat souboje. (zejména Vogel, Prošek)
Ve všech utkání jsme předváděli útočný, aktivní hokej s podporou všech hráčů.
4.
Individuální hodnocení
výborný – Šmajda, Rymon, Sapoušek, Vogel, Botoš
velmi dobrý – Hohl, Remeš, Bajgar,
dobrý – Bubanec, März, Blecha, Kukačka, Prošek, Zolnaj, Houdek
podprůměrný – Kubát, Pišna
nehodnoceni – Hykel, Hrůša, Fuksa, Skuhravý
5.
Chování mimo led
Naprosto bez problémů. Velmi výrazná týmová soudržnost.
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