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Hodnocení hokejové sezóny 2011 – 2012
Muži – Miroslav Řehák
Do sezony jsme vstoupili posíleni o obránce Fejgla, Šotolu a loňského juniora Špičku, útok
posílil Drašnar, Pišta, Christ a Bohdanecký. Mužstvo se zdálo být kvalitnější než v minulé
sezoně, což naznačovala přátelská utkání. Opak byl pravdou. Již na začátku sezony
nastaly v mužstvu zásadní zdravotní problémy, nepodařilo se vyléčit u posily Fejgla bolesti
zad, obránce Podzimek postoupil operaci kolena a vynechal celou sezonu. Ke konci roku
nastaly problémy s kolenem u Šotoly a závěr sezony již nedohrál. Útočník Drašnar těsně
před začátkem prodělal boreliozu a střídavě promarodil celou sezonu. Christ a Vinopal
přerušili činnost z pracovních důvodů. Dušánek začal trénovat až před Vánocemi a po
dohodě byl uvolněn do konce sezony do Náchoda.
Přesto si myslím, že kádr mužstva byl velmi kvalitní, jeho výkony měly být na mnohem
vyšší úrovni než bylo v některých zápasech předvedeno. Proto nejsem s konečným
umístěním mužstva v této sezoně spokojen.
V základní části jsme podávali uspokojivé výkony. Do druhé části byly započítány pouze
výsledky mužstev umístěných na 1. – 6. místě. Při pohledu na tabulku bylo zřejmé, že
bude těžké motivovat hráče (velký bodový rozdíl) pro zbývající část sezony. Víme, že herní
systém byl pro všechna mužstva stejný, ale pro hráče a diváky nezajímavý. Pro dokreslení
– když se hrálo dříve play-off tak průměrná docházka na trénincích byla 20 hráčů. V
herním systému druhé části letošní sezony se snížila docházka na počet 11 hráčů, což o
něčem vypovídá.
Hodnocení výkonnosti hráčů je ve statistice na stránkách hokejového klubu SK
Třebechovice.
Chtěl bych touto cestou poděkovat kolegovi J. Hruškovi, vedoucímu mužstva J.
Zákravskému, J. Bártovi, který se staralo mužstvo, kustodovi K. Kindlovi a lékařskému
týmu manželů Opatových, předsedovi Z. Třeškovi a všem kteří se postarali o chod klubu.
Dále také všem sponzorům a divákům, kteří s námi vydrželi až do konce sezony. Celý
realizační tým a hráči děkují také zastupitelům města za provedenou rekonstrukci zimního
stadionu.

Junioři – Jiří Hruška
V průběhu sezóny jsme se potýkali hlavně s šířkou hráčského kádru a většinu zápasů byli
nuceni hrát pouze na 2 až 2 1/2 pětky, což na početně silnější mužstva stačit nemohlo.
Většina hráčů ročníku 1992 preferuje před hokejem studium na VŠ a zvláště ve
zkouškovém období je z pochopitelných důvodů jejich docházka tristní. Nedostatek hráčů
ročníků 2005 – 2007 neumožnil přihlásit kategorii dorostu a vhodně doplňovat juniorskou
kategorii.
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V průběhu sezóny se ukázalo, že zvolený systém s rozdělením týmů na první čtveřici a
zbytek po první části, bylo správným rozhodnutím. První čtyřka týmů výrazně převyšovala
další šestici mužstev a v zápasech s těmito týmy šlo víceméně pouze o výši skóre.
Dvoukolová soutěž ve druhé části přinesla vyrovnanější zápasy a i bez play-off se hrály
atraktivní zápasy.

Starší žáci – Patrik Vaniš
Ze sportovního hlediska nám vyšla lépe druhá polovina soutěže, kdy jsme se potkali i s
týmy z jiných krajů. Dle mého názoru je lepší odehrát několik zápasů na ledě soupeřů i
mimo Královéhradecký kraj, než se 4x v sezóně potkávat se stále stejnými protivníky.
Naše špatné výsledky v první části soutěže lze částečně zdůvodnit velmi brzkým termínem
začátku soutěže, kdy první mistrovská utkání jsme odehráli již na přelomu září a října, bez
tréninku na ledové ploše z důvodu rekonstrukce zimního stadionu v Třebechovicích. Takto
časný termín začátku soutěže není problém pro velké kluby, které mají včas připravenou
ledovou plochu, nebo mají dostatek prostředků na plnohodnotnou letní přípravu. Přitom i z
důvodu odstoupení HC Náchod a lichého počtu účastníků soutěže jsme v průběhu
prosince odehráli pouze dva soutěžní zápasy. Doufejme, že po úspěšné rekonstrukci
ledové plochy bude i v Třebechovicích k dispozici led pro přípravu a pro případnou účast
týmu ve vyšší věkové kategorii budeme moct před zahájením soutěže něco nabruslit.

Mladší žáci – Jan Černý
K uplynulé sezóně 2011-2012 jsme všichni zúčastnění (hráči, hráčky, trenéři i rodiče)
přistoupili velice zodpovědně, neboť již v létě pro nás sezóna začala soustředěním na
zimním stadiónu v Humpolci. Zde jsme se v největším letním horku celý týden poctivě
připravovali na zimní soutěže. S hráči jsme absolvovali celodenní program, 2x trénink na
ledě, 2x příprava mimo led, 2x bazén, taktická příprava, video rozbory atd…Od záři jsme s
mladými hokejisty objížděli okolní stadióny a dvakrát týdně trénovali na ledě. Myslím, že
se toto snažení a píle hráčům odrazila později i v soutěžích jednotlivých kategorií.
Sezóna byla pro kategorii Mladších žáků velice složitá a těžká. Do této věkové kategorie
jsme vstupovali pouze díky 6 hráčům, kteří sem věkově patřili, jinak zbylý počet hráčů,
kterými bylo družstvo doplněno tvořili hráči a hráčky z nižší věkové kategorie. Tito mladší
hokejisté (dnes už jim tak jako trenér mohu s klidným svědomím říkat) to měli o to
složitější, že zároveň ještě museli nastupovat a hrát za svoji kategorii 4. tříd. Celkem tedy
odehráli obdivuhodných 28 zápasů v kategorii mladších žáků a 25 zápasů za 4. třídy.
Celkem tedy 53 mistrovských zápasů plus utkání přípravná a turnajová. Klobouk dolů!
Před soutěží mladších žáků jsem jako trenér byl poněkud skeptický, protože vím, že s
hráči většinou o dva roky mladšími bude výkonnost našeho mužstva zaostávat, ale v
průběhu sezóny jsme dokázali tento handicap stáhnout a odehrát mnoho vyrovnaných
utkání.
Jednoúrovňová soutěž s možností konfrontace s týmy z velkých klubů je pro hráče výzvou
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a možnost zahrát si ve druhé části s týmy z jiného kraje lze považovat z hlediska
sportovního jako vyhovující.

Přípravka 2002 – Jan Černý
Tato věková kategorie byla pro třebechovický hokej zřejmě nejúspěšnějším týmem. Díky
tomu, že většina týmu také hrála ve vyšší věkové kategorii, hráči získali mnoho cenných
zkušeností, které bezezbytku využili. Vždyť za celou sezónu tento tým prohrál pouze 4
utkání z 25. Většině družstvům v soutěži byli schopni „,nadělit“ i více jak 10 gólů za utkání.
V samotném závěru pro nás ještě rodiče hokejistů za podpory Města Třebechovice pod
Orebem zorganizovali na našem zimním stadiónu hokejový turnaj, ve kterém jsme se
umístili na krásném druhém místě. Ještě většího úspěchu jsme dosáhli v Náchodě, kde
jsme v celém turnaji nenašli přemožitele a zaslouženě získali zlaté medaile.
Systém soutěže, kdy se první část sezóny hrála jako minihokej turnajovým způsobem a
druhá část po Vánocích se hrou na celé hřiště, vypadal před sezónou jako trochu podivný,
ale zkušenost ukázala, že přechod na velké hřiště pro tuto věkovou kategorii není lehký a
postupné navykání na „velký“ hokej usnadní hráčům přechod do vyšší kategorie.
Tímto chci klukům a holkám znovu poděkovat za nesmírnou snahu a píli při tréninkových
jednotkách, která se jim vrátila při mistrovských utkáních. Věřím, že i nadále najdu
podporu u rodičů dětí a SK Třebechovice p/O, a že i nadcházející sezóna bude stejně tak
úspěšná jako ta letošní 2011-2012.

Minihokej 2003, 2004 – Jiří Felcman
Nejprve chci vyzvednout výbornou spolupráci realizačního týmu, kde se Tomáš Voříšek
věnoval úplně nejmenšímu potěru, Dan Sýkora má velký dík za administrativu všech
soutěží včetně aktivní účasti na trénincích. V roce 2012 se nám podařilo čistě náhodou
začlenit do našeho týmu i profesionála Pepu Duška, který nám předal řadu cenných
zkušeností a navíc nám osobně pomáhal při většině tréninků.
Naše strategie na získání nových členů byla založena především na aktivní „agitaci" v
místní základní škole na začátku sezóny, jak mezi dětmi, tak mezi rodiči. Náborová akce
kde jsme nabízeli i vyzvedávání dětí ze školní družiny byla kladně hodnocena, její
výsledek jsme však v průběhu sezóny museli zhodnotit jako téměř nulový. Druhým bodem,
na kterém jsme postavili rozšiřování členské základny, byla skupina začátečníků pod
vedením Tomáše Voříška, kde si děti více méně hráli na ledě. Doufali jsme, že když tyto
„hrátky na ledě" budou nabídnuty rodičům zdarma, že alespoň malá část dětí se „chytne" a
bude pokračovat aktivně v hokeji. Až příští sezóna ukáže, jestli se naše očekávání splní.
Co se týče výstroje, tak materiál nebyl letošní sezónu překážkou při získávání nových
hráčů.
Tak jako v jiných oddílech byla největším problémem šířka hráčské základny. Téměř se
stejnou skupinou dětí ročníků 2003 - 2005 jsme odehráli dvě soutěže – Minihokej 2003 a
Minihokej 2004. Toto mělo velký přínos především pro mladší ročníky, kteří ve své
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kategorii těžili ze zkušeností posbíraných v zápasech ročníku 2003. Naši jediní 2 !!! hráči
ročníku 2003 se v průběhu sezóny aktivně zapojili do tréninků i zápasů kategorie 2002,
což jim rozhodně prospělo.
Velká kritika k rozhodčím, formě střídání a vhazování po podržení puku brankářem.
Bohužel se ukázalo, že rozhodčí nedostali žádný jasný pokyn, takže každý turnaj to bylo
jinak. Po vyzkoušení všech systémů podporujeme letmé střídání, kdy po dlouhém
zapískání naskakují hned noví hráči a nemusí se čekat až poslední opustí plochu.
Obzvláště v případě těch nejmenších, kdy děti nevědí, která bije a někteří se sotva drží na
bruslích je nesmyl čekat až ten nejslabší přijede na střídačku. Osvědčilo se nepřerušování
hry vhazováním po zaklapnutí puku brankářem. Fajn je písknutí jako signál, že brankář má
puk pod kontrolou a že soupeř se musí vzdálit na 2 metry a nechat brankáře rozehrát
svému hráči za bránu.
Pro příští sezónu upřednostňujeme hraní dle vysvědčení a pro soutěž 4. tříd hrát celý rok
na malé hřiště. V případě hry na celé hřiště hrát dle pravidel pro velký hokej a za fauly
vylučovat, nikoliv zahrávat trestná střílení.
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