
Závěrečná zpráva o činnosti KTCM ŠSLK 2016 

 

 

Tato zpráva vychází z předběžné zprávy z 2.10.2016 a rozšiřuje ji. 

Na krajský seznam Tréninkového centra bylo zařazeno 13 jmen. Po roce 2015 se jedná o podstatné 

zeštíhlení. Jedná se o hráče především z věkových kategorií nad 14 let, ale doplněni jsou i mladšími. 

Jsou to hráči, kteří ve svých věkových kategoriích hrají Mistrovství Čech nebo Mistrovství ČR, 

v soutěžích družstev mládeže extraligu nebo 1. ligu. 

 

Mezi starší hráče patří Jiří Liška (1. Novoborský ŠK), Miroslav Hejduk (Desko Liberec), Jiří Viták (Desko 

Liberec), Marek Sýkora (Desko Liberec), Ondřej Hradecký (Desko Liberec), Tomáš Pop (Desko 

Liberec), Václav Paulus (1. Novoborský ŠK), Štěpán Dolenský (ŠK Libštát), Adam Podzimek (Bižuterie 

Jablonec n. N.). Doplňují je mladší ročníky Kryštof Hofman (1. Novoborský ŠK), Filip Dolenský (ŠK 

Libštát), Matěj Hurtík (1. Novoborský ŠK) a Agáta Hušková (Desko Liberec). 

 

Pro tyto hráče byla plánována tréninková soustředění. Ta probíhají jednak jako společná setkání 

všech hráčů, jednak jako setkání tréninkových skupin podle územní příslušnosti. Uskutečnila se 

soustředění (pro všechny hráče zařazené na seznamu) a setkání tréninkové skupiny hráčů liberecka 

(plánováno pro hráče z Liberce a Jablonce n.N.) v těchto termínech: 

20. únor, 3. září, 22. září, 13. říjen, 12. listopad, 10. prosinec. 

Všechna soustředění a setkání se uskutečnila v Liberci. 

Termíny soustředění jsou využívány i pro trénink širší krajské špičky.  

 

O trenérské zajištění tréninkového centra se starají FM Jiří Gregor, Marek Braun a Ondřej Sýkora. 

Tréninky širší špičky doplňují Jan Weiser a Ivan Kopal. 

 

Oproti loňskému roku jsem obeslal mailem všechny rodiče vybraných hráčů, rodiče souhlasili se 

zařazením svého dítěte do KTCM. Stejně ale dochází ke střetu priorit a někteří hráči dávají 

v termínech soustředění přednost jiným akcím.  

Přehled docházky jednotlivých hráčů vypadá takto: 

Pravidelně se účastnili (alespoň 50%-ní docházka): Pop (6x), Hušková (6x), Viták (5x), Sýkora (5x), 

Hejduk (4x), Hofman (4x), Podzimek (4x), Hejduk (3x), Hurtík (3x). 

Občasnou účast vykázali Paulus (2x), Liška (1x). 

Vůbec se nezapojili F. Dolenský a Š. Dolenský. 

Kromě hráčů zařazených na seznam KTCM se soustředění účastnili i další hráči. Vzhledem k současné 

výkonnosti a projevenému zájmu mohu na příští rok doporučit zařadit na seznam hráče Lukáše Siváka 

(Bižuterie Jablonec n.N.) a Martina Habenichta (N. Bor).  

 

Při setkávání s hráči širší špičky trenéři narážejí na neznalosti základních principů. Tyto soustředění 

v žádném případě nemají nahrazovat základní výcvik, ten má probíhat v oddílech. 

Zdařilou akcí pod hlavičkou KTCM byla krajská řešitelská soutěž pro děti a mládež. Této soutěže se 

jako pořadatel ujal p. Weiser. Hráči průběžně řešili diagramy, celá základní část soutěže probíhala 

elektronickou formou. Nejlepší řešitelé podle věkových kategorií postoupili do krajského finále, které 

proběhlo v rámci soustředění 20. února v Liberci. Ve finále všichni řešili další úlohy v časovém limitu. 

Jednotlivé věkové kategorie byly vyhlášeny a nejlepší řešitelé odměněni. Se zařazením řešitelské 

soutěže počítáme i v roce 2017. 

 



V letošním roce je plánovaný příspěvek od ŠSČR pro KTCM ŠSLK ve výši 39372 Kč. Z této částky byla 

vyplacena v lednu zálohově částka 15000 Kč. Výše příspěvku se odvíjí od účasti na jarním Mistrovství 

ČR. V roce 2016 se MČR zúčastnili v H16 Jiří Liška (3. nasazený, umístil se na 14. místě), v H14 Marek 

Sýkora (7. nasazený, skončil na 8. místě), v H12 Kryštof Hofman (11. nasazený, skončil na 4. místě), 

v H10 Filip Dolenský (7. nasazený, skončil na 11. místě), v D12 Agáta Hušková (13. nasazená, skončila 

na 12. místě). V porovnání s dalšími kraji je účast pěti hráčů na MČR spíše slabá. 

Z příspěvku ŠSČR je plánováno využít prostředky na odměnu a proplacení jízdného trenérů (DPP, 

faktura), pronájem tréninkových prostor a odměnu krajskému manažerovi. 

Vzhledem k tomu, že se letos nepodařilo zapojit do pořádání tréninků Nový Bor (Českou Lípu) ani 

Libštát, byla všechna činnost financována přes TJ Desko Liberec. 

 

Výhledy na rok 2017: 

Tréninkové skupiny podle územní příslušnosti se jeví jako operativnější a schůdnější řešení, na 

liberecku toto funguje, je zapotřebí rozšířit i na novoborsko a Libštát. Jednání v tomto směru je 

nadějné s oblastí novoborska a českolipska, kde mám příslib, že v roce 2017 se setkání tréninkové 

skupiny uskuteční. Z Libštátu jsem opakovaně žádnou zprávu nedostal a komunikaci se mi nepodařilo 

navázat. 

 

Po problémech s termínovým kalendářem se na příští rok podařilo s krajskou Komisí mládeže sladit 

termíny a soustředění KTCM mají své pevné místo v kalendáři. Po období bezvládí a chaosu se zdá, že 

nová Komise mládeže zařadila tréninkové centrum mezi své priority, což věci jenom prospěje. 

 

Na příští MČR mají přímý postup v H14 Kryštof Hofman, v H10 Filip Dolenský. Z Mistrovství Čech 

postupuje pouze v H16 Jiří Viták. Tuto trojici mohou doplnit některé z dívek (ty mají MČR jako open 

bez nutnosti kvalifikovat se). I tak ale budeme jako kraj patřit k početně slabším výpravám, což se 

pochopitelně odrazí na výši příspěvku na další rok. Je zapotřebí zapracovat na konkurenceschopnosti 

na Mistrovství Čech a dosáhnout stavu, kdy budeme mít na MČR více hráčů, než v posledních letech.  

 

 

21.12.2016 

          Ivan Kopal 

 


