V Tachově dne 17.5.2015
Výroční zprava o činnosti klubu
za sezónu 2014/2015

Sezóna 2014/2015 byla plná změn a byla dosti náročná pro některé
kategorie a i pro vedení klubu.
V lednu 2014 jsme změnili právní subjektivitu na spolek, a splnili jsme
tím novelu občanského zákoníku. V řádných termínech jsme podali
daňová přiznání, vyúčtovali dotace a podali žádosti o nové. Oslovujeme
sponzory a prezentujeme klub v médiích. Činnost ve výboru i nadále
vykonáváme bez nároku na odměnu.
I nadále klub pokračoval v projektu „Školička bruslení“, která se již stala
nedílnou součástí výuky tělesné výchovy ve všech základních školách
v Tachově, a zájem o účast v ní stále roste i ze stran mateřských škol
z Tachova a blízkého okolí. Určitě bychom měli všichni poděkovat všem
trenérům a dobrovolníkům, kteří se na tomto projektu podílejí: Pavlovi
Hrůšovi, Stanislavě Kratochvílové, Jardovi Jirmusovi, Václavovi
Zajíčkovi, Markovi Brzobohatému, Marii Maštalírské, Víťovi Eidelpesovi,
Kamilovi Báčovi a Petrovi Vonáškovi. Díky jejich ochotě si zorganizovat
svůj osobní a pracovní život se nám daří vytvářet pozitivní náhled na
hokej. Samozřejmě se nám díky pozitivnímu vnímání hokeje i daří
naplňovat základnu. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla a znovu
opakuji, že Vám patří náš velký dík.
Rodiče našich hokejistů 2.třídy se již naplno začlenili do dění klubu. Vše
se projevilo na pomoci při organizaci našeho pravidelného turnaje
„Chodovar Cup 2015“. Spolupráce se zkušenými rodiči hokejistů ze 3.
Třídy přinesla opět spokojené účastníky turnaje a jejich přihlášky na další
ročník. Na dětech je vidět, že se hokejem baví, což je velmi důležité.
Rodiče 4. Třídy se v letošním roce rozhodli pořádat první ročník „Elektro
expert Cup“. Účast 10 týmů byla velmi náročná na organizaci, ale i
přesto vše dopadlo ke spokojenosti všech.
Rodiče mladších žáků pořádali pravidelný „Vánoční turnaj“. I tento turnaj
byl velmi dobře zorganizován a účastníky chválen.

Uvedené zmiňuji záměrně. Pro fungování klubu je velmi důležitá
spokojenost dětí a angažovanost rodičů.
Ve zmiňovaných kategoriích trénují svěřenci převážně ve svých
mateřských klubech a děti se potkávají při zápasech. Organizace týmů
byla v plné kompetenci trenérů obou klubů, kteří spolu v těchto
kategoriích neměli žádné problémy s komunikací.
Chtěla bych poděkovat rodičům za pochopení nutnosti spolupráce mezi
kluby a její aplikaci do praxe. Děkuji za vštěpování myšlenky spolupráce
vašim dětem.
Starší žáci měli letos velmi komplikovanou sezónu. Tréninky probíhali
v Mariánských Lázních. Tachovští hokejisté na tréninky jezdili po celou
sezónu pravidelně, vyjma Barbory Hrůšové. Barbora začala trénovat
s mladším dorostem z důvodu velkých osobních neshod s panem
trenérem.
Vedení klubu se také snažilo řešit stížnosti ostatních rodičů na pana
trenéra, které se nakonec ve spolupráci s vedením Mar. Lázní podařilo
částečně vyřešit.
V kategorii mladšího dorostu se podařilo vedení klubu zajistit mimo
krajskou soutěž další přátelská utkání s týmy z Krajské soutěže jih.
Zajistili jsme tedy hráčům kvalitní zápasy, aby jejich poctivé tréninkové
nasazení bylo zúročeno ve hře. Dál pan trenér na požádání trenéra
staršího dorostu posílal posily na zápasy staršího dorostu, což je
doloženo i zápisy z utkání. Bohužel zde docházelo k velkým
komunikačním neshodám mezi trenéry MD a SD. Byli jsme stále
osočováni, že nepomáháme kategorii SD a neposíláme požadované
hráče. Sami rodiče mohou potvrdit, že toto není pravda. Trenér SD si
pak již obvolával hráče MD již bez vyrozumění trenéra MD. Což opět
neprospělo ani jedné kategorii.
Starší dorost trénoval v Mariánských Lázních a podařilo se mu udržet
v Lize staršího dorostu.
V letošní výroční zprávě se bohužel poprvé musím zmínit i o neshodách
mezi kluby. Neshody nakonec vyústili výpovědí spolupráce ze strany HC
Mariánské Lázně, o čemž jste jistě slyšeli. Proto zde uvádím stručně
problémy, které celou sezónu provázely.
Výpověď je v každém případě z právního hlediska neplatná, jelikož
vycházela ze stanov společného klubu, která nejsou platná.

Náš nesouhlas s výpovědí jsme odeslali do Mariánských Lázní a
zúčastnili jsme se v pátek 15.5. jejich volební členské schůze, abychom
se dozvěděli, zda M.Lázně budou na výpovědi trvat či nikoliv. Na schůzi
několikrát zaznělo z úst rodičů dětí z Mariánských Lázní, že i nadále
chtějí pokračovat ve spolupráci s námi. Jsme velmi rádi, že jsme tyto
názory slyšeli, a že víme, že se jednalo o rozhodnutí pouze několika
osob a neslučovalo se se smýšlením většiny členů Mar. Lázní. Věříme,
že nově zvolené vedení klubu HC Mariánské Lázně vyslyší názory
většiny členů a začne s námi opět spolupracovat.
Spolupráce není nikdy jednoduchá a každý rok přináší různé problémy a
konflikty, ale prioritou obou klubů by mělo být zajištění adekvátních
soutěží pro všechny kategorie a zajistit posloupnost kategorií. Jenom tak
může klub udržet kvalitní soutěže ve vyšších ročnících.
Naši muži A i B nás opět perfektně reprezentovali. Pro naše svěřence
jsou jejich výsledky ukázkou, že mohou hrát v Tachově kvalitní hokej i
v dospělosti.
Novinkou pro náš klub je převzetí ženského týmu HC Plzeň 1929. Byli
jsme osloveni plzeňským klubem a jejich žádosti jsme vyhověli.
Podepsali jsme smlouvu o dočasném převzetí ženského týmu. HC Plzeň
se v současnosti rozhodl, že ženský hokej nebude v Plzni nadále
podporovat, ale nechtěl ženský tým zrušit. Jelikož pan Straka zná
Tachov a náš klub, přivítal ponechání klubu v Plzeňském kraji. Domluvili
jsme se i na spolupráci ohledně zasílání hráček z Plzně do Tachova. Pro
náš klub se téměř nic nemění. V ženách mohou hrát dívky od 12-ti let a
tyto trénují ve svých mateřských klubech. Kmenových hráček HC Plzeň
je pouze 5 a tyto budou trénovat s mladším dorostem. Žádné kategorii se
tedy nesníží počet tréninků. Pro Tachov je uvedené naopak velkým
plusem, protože se můžeme pyšnit dalším týmem s dobrými výsledky a
dáváme signál všem dětem v okolí, že jsme zde opravdu pro všechny i
dívky.
K děvčatům bych ještě zmínila, že v květnu proběhla jejich premiéra, kdy
se zúčastnili nepsaného mistrovství světa dívek do 14 let v Italském
Bolzanu. Reprezentovali Český hokej a Tachov. Tým jel pod hlavičkou
HC Tachov, ale chtěla bych zdůraznit, že veškeré náklady si hradili
rodiče hráček sami. Tachovský klub nehradil vůbec nic. Můžeme se však
pochlubit výsledkem. Děvčatům se podařilo neoficiální mistrovství vyhrát.

Uplynulá sezóna byla náročná pro některé kategorie a pro vedení klubu.
Procházíme těžkým obdobím, ale cíl zůstává stále stejný: Zajistit
posloupnost všech kategorií.
Chtěla bych zároveň rozptýlit obavy některých rodičů, zda zůstat u
hokeje, protože mají pocit, že si jejich dítě nezahraje ve všech zápasech.
V kategoriích kde máme více dětí, probíhá pravidelně před zápasy
nominace hráčů. Každé dítě má jinou výkonnost, a je tedy logické, že
některé děti se musí více věnovat tréninku. Jen pravidelný trénink a
snaha vedou ke zlepšení výkonu. Jsme malý klub a opravdu jen velmi
málo hráčů se dostane do extraligového hokeje. Proč ale nevyužít
možnosti vést děti ke sportu, který je baví, a ve kterém mohou hrát za
Tachov až do dospělosti. Vždyť i v jiných sportech nehrají vždy všichni
tréninkoví hráči. Ve fotbale funguje systém stejně, a přesto tam děti
chodí rády. Pokud dítě chodí na hudební nástroj, má pravidelně
přehrávky, ale jen někteří mají možnost vystoupit na veřejném koncertě,
a přesto na výuku dále docházejí. Pojďme se hokejem bavit. Děti se
účastí na trénincích zároveň učí být součástí týmu, uznávat autority. Učí
se odpovědnosti a pravidelnému režimu. Všechny tyto věci jim pomohou
v jejich budoucím životě. Nevzdávejte své nadšení a snahu po několika
neúspěších. Děti mají různá období vývoje a rozvoje svých dovedností.
Naučte je, nevzdávat se. Jen trpělivostí a pílí lze dosáhnout velkých věcí.
Podporujte je. My se snažíme vám v uvedeném pomoci. I takhle vypadá
spolupráce.
Přeji nám všem klidnější a úspěšnou sezónu 2015/2016.
Děkuji za pozornost.

Mgr. Eva Hrůšová
předsedkyně

