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Vážení rodiče, hráči a hráčky, 

 

Naposledy v této klubové grafické úpravě se starým logem Vám přinášíme komplexní informace 

na novou sezonu 2020/21. Počínaje červnem dojde ke změně loga a grafické úpravy všech klubových 

public relations a produktů fanshopu. 

 

 

I. Zhodnocení minulé sezony, cíle do nové sezony 

 

Minulá sezona byla pro náš klub VSK TECHNIKA HOKEJ BRNO zvláštní. Bohužel pandemie 

Koronaviru ukončila všechny soutěže dříve, než skončili. Proto hodnotit sportovní výsledky teď není na 

místě. Vyzdvihnout bychom, ale především chtěli činnost přípravky, kde je velmi velký nárůst hráčů 

v těch nejmladších ročnících. 

Ukončení soutěží nám přineslo jednu jistotu a to, že nadále zůstáváme v ELIOD extralize dorostu 

i pro další sezonu. Poučeni z minulé sezony, obměňujeme realizační tým a intenzivně posilujeme 

hráčský kádr. Nadále jsme členy SCM MŠMT spolu s Kometou Brno jako jediní na Jižní Moravě. 

 

V kategorii juniorů nevyšel útok na postup do REDSTONE extraligy juniorů, který by se stejně 

z důvodu Koronaviru neuskutečnil. Proto pro zkvalitnění soutěže v této kategorii přistoupilo vedení 

klubu k jednání a zakoupení licence na tuto soutěž. Po chválení transakce ze strany ČSLH v červnu 2020 

vyvěsíme na web klubu Smlouvu o podstoupení práv v soutěži na novou sezonu 20/21. 

 

Tréninková úroveň v žákovských kategoriích podle našeho uvážení často neodpovídala 

podmínkám, které v minulé sezoně klub zajistil. Proto na novou sezonu dochází k výrazným změnám 

v trenérském obsazení 6. – 9. třídy a komplexní úpravě tréninkového procesu. Zveřejnění nového 

tréninkového procesu bude v samostatném článku uveřejněném na webu ke konci května letošního roku. 

 

 V nastávající sezoně 2020/21 si nemůžeme dávat jiné cíle než být minimálně stejně úspěšní 

jako v sezoně minulé. 

 

V kategoriích dorostu a juniorů dojte k posílení a rozšíření hráčského kádru tak, abychom splnili 

sezónní cíl, záchranu v obou soutěžích bez zbytečných nervů a stresů v samém závěru sezony. Kladem 

je, že v kádrech obou mužstev budou po delší době převažovat kmenový hráči našeho klubu. Přesto 

intenzivně se pracuje na posílení mužstev rozdílovými hráči na všech postech. 

 

Nově se naše mužstvo kategorie juniorů ještě více propojuje s mužským hokejem. Loňská 

spolupráci s HC Štika Rosice, kde postupně ve velkém množství hráli naši junioři významnou roli, nám 

potvrdila, že je potřeba juniorům nabídnout co největší možnost startu v dospělém hokeji. Posunutím 

celého ročníku 2000 do Štiky Rosice i v nové sezoně, dojde také ke zkvalitnění a zvýšení konkurence 

také u tohoto mužského hokejového klubu. Trenérská provázanost mezi juniorským týmem a mužstvem 

mužů z Rosic byla v loňské sezoně úspěšná, a proto i v sezoně nové budeme v této spolupráci ještě více 

pokračovat. 
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Žákovské kategorie budou navazovat na dobrá umístění 9. a 7. třídy, cílem je, aby všechny čtyři 

žákovské kategorie byli do 4. místa v závěrečných tabulkách svých soutěží. Především v kategoriích 

mladších žáků očekáváme medailové pozice po skončení této sezony. 

 

Primárním cílem v žákovských soutěžích zůstává výchova vlastních hráčů, kteří mohou nastoupit 

poté u nás v dorosteneckých a juniorských soutěžích. 

 

Pokračujeme v provozování posilovny a fitness centra Owl Gym (Soví sportoviště). Výhledově 

řešíme v dalších prostorách HHDM možnost výstavby plnohodnotné hokejové střelnice, kde bychom od 

nejmenších kategorií pilovali techniku a přesnost střelby. 

Od září se připravují individuální tréninkové jednotky pro přihlášené naše hráče za účasti 

profesionálních klubových trenérů a externistů se zaměřením na výuku bruslení a střelbu. Tyto tréninky 

budou v brzkých odpoledních hodinách podle volné kapacity na HHDM. 

 

Od června 2020 bude zprovozněn nový webový systém klubu, který bude mít připraveny nové 

aplikace k omluvám a k přihlášení na individuální tréninkové jednotky. 

 

Také v nové sezoně pokračuje konzultační den trenérů s rodiči v jednotlivých kategoriích. Vždy 

1x za měsíc v období září–březen je možno po domluvě s trenéry si vyžádat informace o výkonnosti 

hráče, popř. vyřešit organizační záležitosti v kategorii svého dítěte. 

Konkrétní termíny jednotlivých mužstev budou na počátku září uvedeny na webu klubu 

v záložkách jednotlivých mužstev. Podle potřeby se konzultací může zúčastnit hlavní trenér nebo vedení 

klubu. 

 

II. Trenérské obsazení jednotlivých kategorií 

 

 Pro sezonu 2020/21 bylo vedením klubu ustanoveno následující trenérské obsazení:  
 

    Hlavní trenér   Asistent trenéra 

 

Junioři (01,02,03):  Jiří Rech   Zdeněk Balabán, Zdeněk Zechmeister 

Dorost (04,05):  Martin Stloukal  Jiří Čtvrtníček, Karel Tuháček 

Starší žáci (9.tř.-06):  Stanislav Obrdlík  Marek Neveselý 

Starší žáci (8.tř.-07):  Jiří Rech   Čeněk Kundela 

Mladší žáci (7.tř-08):  Stanislav Obrdlík  Radek Bártek 

Mladší žáci (6.tř-09):  Richard Němec st.             David Pejchal, Roman Hladký 

 

5.třída (10):   Radek Bártek   Petr Vinkler 

4. třída (11):   Jan Tobiáš   Antonín Hýsek 

3. tř. (12):   Richard Němec ml.  Lukáš Odehnal, Miroslav Novotný 

Přípravka 2013:  Richard Němec st. Martin Odehnal 

Přípravka 2014 a mladší:       Petr Vinkler  Milan Bartoň, Monika Krčková, Richard  

                                                                                               Němec ml. + trenéři vyšších kategorií 

Šéftrenérem klubu SCM pro kategorie Jun – 6.tř. je Jiří Rech 

Hlavním metodikem klubu pro 5.tř. - přípravku a  SpS je Richard Němec st. 

Generálním manažerem klubu je Pavel Kubica pro věci ekonomické, hráčské, organizační a mimo 

oddílové. 

mailto:vsktechnika.hokej@gmail.com


VSK TECHNIKA HOKEJ BRNO, pobočný spolek  
Česká asoc iace univerzitního sportu  

   sekretariát: 602 00 Brno, Rybkova 31, GPS 49°12'9.065"N, 16°35'19.591"E 
předseda-sekretář, GSM +420 603 766 216, vsktechnika.hokej@gmail.com  

 

 
VSK TECHNIKA HOKEJ BRNO, p.s. 

registrace ve spolkovém rejstříku L 20163 vedená u Krajského soudu v Brně  
IČO: 03594416, DIČ: neplátce DPH 

Bankovní spojení – Česká spořitelna a.s., č. ú.3879272309/0800 

 

 

Stejně jako v minulých sezonách, i v letošní bude mít klub profesionální trenéry, kteří se na plný 

úvazek budou věnovat pouze trénování a vedení mužstev. Jedná se o Jiřího Recha, který se zároveň 

stává po odcházejícím Davidu Havířovi novým šéftrenérem klubu. Dalšími trenéry se smlouvou na plný 

úvazek se stávají Martin Stloukal, Stanislav Obdrlík a Karel Tuháček. 

 V dalších kategoriích máme několik trenérů, kteří budou mít trénování v klubu minimálně jako 

poloviční úvazek s tím, že se tito trenéři budou využívat pro individuální off-ice tréninky a tréninky 

bruslení. 

 

V kondiční letní přípravě nám budou vypomáhat v měsících květen až srpen studenti oboru 

Kondiční příprava sportovců na základě spolupráce s FSS Masarykovi univerzity. 

 

 

III. Základní termínové informace 

 

 Letní příprava začíná pro kategorie Juniorů a Dorostů a 9. - 6.tř. v úterý 12.5.2010, pro 5. třídu 

v úterý 19.5.2020, pro 4. tř. a níže bude začátek letní přípravy od 25.5.2020.  

 

Pro kategorie Juniorů, 9. třídy až 5. třídy bude ukončení letní přípravy 10.7.2020, pro 

kategorii dorostu 16.7.2020. 

Součástí letní přípravy pro kategorie Juniorů – 5.tř a všechny golmany bude 1x týdně trénink na 

ledě na HHDM. 

 

 Konkrétní informace o místech a časech tréninků pro jednotlivé kategorie k letní přípravě bude 

vloženo na webu oddílu do záložky jednotlivých kategorií. 

 

Příprava na ledě začne podle začátků soutěží (toto se bude vědět cca v 2. pol. června 2020) 

následovně: 

 

Junioři: od 28.7.  Dorost: od 28.7.  MŽ a SŽ (skupiny A-C): od 3.8. 

5.tř. od 24.8.              4.tř. a mladší od 31.8. 

 

 

Součástí přípravy na ledě v měsících červenci a srpnu jsou následující aktivity: 

 

 

20.7.-24.7.2020 Hokejový kemp TECHNIKA HOKEJ pro ročníky 2008-2012 na HHDM. 

 Informace k tomuto kempu jsou na webu klubu a jsou ještě místa 

k přihlášení. Kemp je naplněn z 70 % a je vhodnou alternativou 

příměstským prázdninovým táborům. 

 

27.7.-31.7.2020 Hokejový kemp TECHNIKA HOKEJ pro ročníky 2006-2012 na HHDM. 

 Informace k tomuto kempu jsou na webu klubu a jsou ještě místa 

k přihlášení. Kemp je naplněn z 60 % a je vhodnou alternativou 

příměstským prázdninovým táborům. 
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 17.8.-21.8.2020 Příměstský sportovně hokejový kemp pro hráče 2011-2014 na HHDM. 

 Informace k tomuto kempu jsou rozeslány do jednotlivých kategorií, 

případné info o volných místech podá Mgr. Richard Němec. 

 

  

 9.8.-14.8.20120 Soustředění kategorií Dorostu a žákovská skupina „A“ na ZS   

                                               v Boskovicích. 

 Pro hráče uvedených kategorií je účast povinná, cena 4300 Kč. 

 

 16.8.-21.8.2020 Soustředění žákovské skupiny „B“ a „C“ na ZS v Boskovicích. 

 Pro hráče uvedených kategorií je účast povinná, cena 4300 Kč. 

 

 Upozorňujeme všechny hráče a rodiče, že bez platné sportovní prohlídky s platností 

minimálně do 30.4.2021 nemůže hráč nastoupit přípravu v srpnu na ledě. Do kategorie 4.tř. včetně 

stačí souhlas dětského lékaře, kde musí být napsáno „schopen hrát lední hokej“. Pro kategorie 5.- 9.tř. je 

podmínkou sportovní prohlídka se zátěžovým testem, pro kategorii Dorostu a Juniorů je požadován 

zátěžový test Vmax. 

 

 

IV. Ekonomické výsledky, doplatky na činnost hráče 

 

 Hospodářský výsledek v minulém kalendářním roce 2019 poprvé překročil ve výdajové stránce 

částku sedmi milionů, konkrétně 7.874.000 Kč.  Největší nárůst výdajů je za pronájem ledů na HHDM, 

kde cena ledů v komerční soukromé hale je velmi vysoká, oproti jiným ZS v okolí až o 50-65 %. 

Co nás nejvíce tíží je, že téměř 60 % rozpočtu je vynakládáno na pronájem ledové plochy na 

HHDM. Jedná se o bezprecedentní výdaje v porovnání s ostatními kluby na celé Moravě. 

 

Po mnoha dlouhých a těžkých jednáních s politiky a úředníky na Magistrátu města Brna došlo 

oproti roku 2018 ke zvýšení dotací pro klub o 16 procent, již se téměř podařilo vyrovnat objem dotací 

poskytovaný dalšímu brněnskému klubu HCM Warriors, který ovšem nemá vrcholové SCM a působí 

v dotované městské hale na Úvoze za podstatně výhodnějších cen ledové plochy než my na HHDM.  

 

 Za předchozí kalendářní rok stouply ceny ledové plochy na HHDM o 10 %, ostatní náklady jako 

je doprava, rozhodčí a platy trenérů stouply za poslední dva roky o 25 %. Za dva roky 2018 a 2019 

vzrostly náklady na činnost klubu o 1,93mil Kč. Náklady na ledovou plochu naleznete na webu klubu 

pod odkazem: http://www.technikahokej.cz/Brno.htm 

 

 Z důvodů výrazného nárůstu nákladů na provozování hokejového klubu VSK Technika oproti 

minulým sezonám jsme nuceni zvednout doplatky na sportovní činnost hráče, hráčky v kategoriích 

přípravka – Junioři v průměru o 6 % na sezonu 2020/21. 

 

 Nadále je možnost uhradit příspěvek na sezonu formou Sponzorské (Darovací) smlouvy za 

přirážku ve výši 25 % z ceny příspěvku nebo Reklamní smlouvou za přirážku ve výši 100 %. Součástí 

reklamní smlouvy je uveřejnění loga, nebo jiného odkazu plátce na webové stránce oddílu na hlavní 

straně, popř. na jiném místě na základě domluvy s vedením klubu. 
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 Požadavky na reklamu na dresech jednotlivých kategorií nebo na reklamních bannerech na hale 

Evropa na HHDM se řeší individuálně s GM klubu. 

 

 Veškeré příspěvky na činnost (mimo darovacích a reklamních smluv) hráčů se platí hotově 

určeným trenérům a vedoucím mužstev podle následujícího platebního kalendáře: 

 
kategorie  doplatek na činnost termíny plateb 

 

Junioři    15.000 Kč  6000 Kč do 30.8., 5000 Kč do 15.10., 4000 Kč do 15.12.19 

Dorost  15.000 Kč  6000 Kč do 15.7., 5000 Kč do 15.10., 4000 Kč do 15.12.19 

Starší žáci 15.000 Kč  6000 Kč do 30.6., 5000 Kč do 15.10., 4000 Kč do 15.12.19 

Mladší žáci 15.000 Kč  6000 Kč do 30.6., 5000 Kč do 15.10., 4000 Kč do 15.12.19 

5.třída (2010) 12.500 Kč  6500 Kč do 25.6., 6000 Kč do 30.10.19 

4.třída (2011) 12.000 Kč  6000 Kč do 25.6., 6000 Kč do 30.10.19 

3.třída (2012) 12.000 Kč  6000 Kč do 25.6., 6000 Kč do 30.10.19 

ročník 2013 a mladší    9.000 Kč  5000 Kč do 15.9., 4000 Kč do 31.11.19  

 

Na základě rozhodnutí Valné hromady klubu ze dne 12.12.2017 se v případě odchodu hráče 

z klubu o vlastní vůli bez rozhodnutí a souhlasu klubu se již uhrazené příspěvky nevrací !!! 

 

Při odeslání na hostování bez možnosti tréninku (Junioři, dorost), nebo při ukončení činnosti hráče ze 

strany klubu (pokud se nejedná o disciplinární provinění) se vrací poměrná část příspěvků do 7 dnů od 

této skutečnosti od podání žádosti zákonného zástupce na vedení klubu na email: 

vsktechnika.hokej@gmail.com . 

Za každý měsíc v klubu od května do března se strhává 1/9 z celkové částky příspěvků na sezonu 

2020/21, při nenastoupení do přípravy v srpnu se vrací 1/2 již uhrazené částka. 

 

Hráči vedoucích mužstev platí 50 % z částky, 2. a každý další mladší sourozenec platí 50 % z částky své 

kategorie. Příspěvky hráčů trenérů jsou řešeny individuálně vedením klubu. 

 

Poplatek za letní přípravu je 1700 Kč pro Juniorů až 5. třídu, 800 Kč pro 4. – 3.tř. a 600 Kč pro 

2.tř. a mladší. 

Všichni hráči platí podle svých kategorií, kde hrají, případné nejasnosti řeší šéftrenér s manažerem 

klubu. Poplatek je splatný do 30.5.2020. 

 

  

Do nové sezony přejeme všem hráčům, hráčkám a jejich rodičům mnoho sportovních úspěchů. 

 

         Pavel Kubica      Mgr. Richard Němec st. 

        předseda VV klubu místopředseda VV klubu 
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