
 Zápis 1.10. 2019 

Přítomni: Kačka Siebeltová, Naty Nováková, Martin Pěkný, Martin Capouch, Tomaš 
Vodička, Jana L. Balová, Lucka Mutinská, Lenka Košťálová, Kateřina Melová, Hedvika 
Šebková  
 
Schůzi vedl: Tomáš Vodička  
 
1) Školení v Sušici, SportTrend 8 – 10.11.2019, kdo jede:  Kačka Siebeltová, Naty 
Nováková, Martin Pěkný, Martin Capouch, Tomaš Vodička, Jana L. Balová, Lucka 
Mutinská, Lenka Košťálová, Kateřina Melová… 

2) Školení Sport Mind, 23. - 24. 11.2019, 8:00 – 16:00 – Hedvika se pokusí zajistit 
prostor v Julii, dá vědět do 9.10.2019 

3) Soustředění v Sušici z žactvem 25. - 30.10. 2019, kdo jede z trenérů: 
4) Soustředění v Sušici s přípravkou 28.11. - 1.12.2019, kdo jede z trenérů: 
5) Víkend 5. - 6.10. školení trenérů žactva – sobota 8 – 12, neděle 9 – 18 hod. 
6) SCM Talent team – Kačka S. nastavuje limity, testování dětí září/říjen 2019 – 
zapisovat se budou výsledky do seznamu na týmovém disku/Tréninky 2019/2020/seznam 
členů – ALL – testování by mělo být zaznamenáno do 15.11.2019  
7) Honza s Tomášem seznámili s metodikou štafet (pozor - up), předávka horním 
obloukem, u školky předávka - jak to jen půjde, u přípravek nácvik s náběhem, metodika 
skoků do dálky – ze čtyř, šesti, osmi, deseti kroků, metodika hodu kriketem – přenos 
horem  
8) Na jaře – vytvoření družstev po 15 dětech – 1 družstvo žactva a 1 družstvo 
přípravky?, domluvit se, kdo bude vedoucím jednotlivých družstev, vybrané děti z 
přípravek budou závodit i za žactvo 
9) Úvaha o pronájmu autobusu na závody po Středočeském kraji 
10) Hobby tréninky (cca 16 zájemců chodí pravidelně) – od 1.4. druhý trénink pro 
hobbíky, pondělí -  buď ráno nebo večer, Tomáš zjistí u hobbíků 
11) Neděle 13.10. - závody pro rodiče s dětmi, bude potřeba cca 25 dobrovolníků – 
seznam sestaví Jana?, sraz v 9 hodin ráno, případně v sobotu odpoledne (v kolik?), kdo 
se z trenérů bude účastnit? 
12) Trenéři mají za úkol děti na trénincích informovat o soustředěních, doplňkových 
trénincích, atd., vydávat dětem potvrzení pro pojišťovny... 
13) Potisk auta – čtvercové samolepky – může si dát na auto:), kdo má zájem, velikost 
cca 20 x 16 cm  
14) Informace o postavení vytápěných stanů v Černošicích (do poloviny října) 
 
 
 
 
 


