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SHRNUTÍ LOŇSKÉ SEZÓNY

• poprvé otevřena kategorie junioři

po základní části se probojovali do vyšší skupiny

v té skončili na 7. místě

doplněni o hráče HC Oceláři Třinec

• Dorost B – farma Třince

stabilně doplňováni hráči třineckého „A“

neprobojovali se do vyšší skupiny

nižší skupinu nadstavby vyhráli 



• MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁCI

starší žáci – s přihlédnutím k malému počtu hráčů uhrán velice slušný 
výsledek

mladší žáci – v druhé polovině došlo k viditelnému zlepšení, čeká 
nás spousta práce

• MLADŠÍ KATEGORIE

snaha o doplnění základny

sehrávány nejenom ligová utkání, ale také turnaje či přátelské 
utkání s HC Oceláři Třinec (2012 a mladší)

Pojď hrát hokej – pořádána každoročně dvakrát za sezónu, 
podpora ze strany svazu

z lednové akce zůstalo nemálo dětí

projekt Bruslení pro školky – v dopoledních hodinách 



• od října působí v klubu profesionální trenér placený svazem 

projekt Trenér do malých klubů – Roman Pavlík

• změny v trenérské základně na příští rok

odchází Roman Sedlák

nově příchozí trenér – Sebastian Zogata



LETNÍ PŘÍPRAVA
• začátek letní přípravy 6. května

• 6. května schůzka s rodiči v rámci tréninku! účast povinná

(smlouvy, registrace, lékařské zprávy)

• harmonogram bude zveřejněn na webových stránkách

• využívána inline plocha, tělocvična, hřiště u ZŠ Masarykova

• 1. června – výšlap na Javorový + smažení vaječiny (více info na webu)

• konec letní přípravy 27. června

• v rámci letní přípravy proběhne soustředění pro ročníky 2005 – 2009

ve Smilovicích, zakončené fotbalových turnajem
více informací p. trenér Pavlík



OBOHACENÍ LETNÍ PŘÍPRAVY

Jarní liga 

mládeže



• Hokejový klub HC Oceláři Třinec organizuje pro mladé hokejisty narozené v letech 2004 - 2009

první ročník JARNÍ LIGY MLÁDEŽE, která je určená pro všechny děti z Moravskoslezského kraje,

Slovenska a Polska.

• V termínu 10.5 - 16.6.2019 chlapci a dívky odehrají celkem 8 utkání v moderním prostředí mini

WERK ARÉNY. Hráči odehrají 1 až 2 zápasy týdně, které se uskuteční vždy v odpoledních

hodinách od pátku do neděle. Cílem projektu je umožnění dětem odehrát hokejová utkání v

přátelské atmosféře pod dohledem profesionálních trenérů a rozhodčích. Děti navíc se

dostanou do nového kolektivu, najdou si nové kamarády a získají nové poznatky od trenérů.

• Jarní liga mládeže byla inspirována systémem kanadsko-amerického mládežnického hokeje,

kde podobné projekty fungují již více než 40 let.

• Registrovat do soutěže prostřednictvím webových stránek www.jarniligamladeze.cz

https://www.jarniligamladeze.cz/


ZA HOKEJEM DO ŠVÉDSKA 2019

• hokejové tréninkové pobyty dorostenců a žáků různých věkových kategorií
ve Švédsku

• pro švédská hokejová družstva je to veliká výzva v porovnání kvality našeho 
horního projevu a naopak pro našince je to šance pokořit severskou jedničku 
tohoto sportu

• pobyty jsou osmidenní nebo devítidenní 

• tři až čtyři zápasy s místními kluby

• ubytování ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích se společným 
sociálním zařízením



• rozšířená polopenze – snídaně, ve dnech utkání obědový balíček + večeře

• kombinace české a švédské kuchyně

• kapacita 57 míst 

CENA 

pro dítě – 6 890 – 7 890 Kč 

pro rodiče – 7 890 – 8 890 Kč
cena se odvíjí podle počtu nahlášených osob

Cena zahrnuje: Dopravu autobusem, 3x trajekt (Německo – Dánsko, Dánsko - Švédsko, Dánsko –
Německo), 6x ubytování (dvoulůžkové / čtyřlůžkové), 6x večeři, 6x snídani, 5x oběd, 3 - 4
zprostředkovaná utkání, pojištění CK proti úpadku, průvodce po celou dobu pobytu.

Cena nezahrnuje: Přistavení autobusu dle odjezdového místa, výlet do Stockholmu (550
Kč/osoba), připojištění léčebných výloh či storno zájezdu, doporučené vstupné.



• v případě zájmu o zájezd do Švédska – napište na info@hc-tesin.cz email se 

jménem dítěte, ročníkem narození a počtem osob, které se chtějí zájezdu 

zúčastnit (rodiče, sourozenec)

• email prosím pošlete do 30. dubna

• po vyhodnocení zájmu budou tito dále informování p. Wardasem

mailto:info@hc-tesin.cz


SHOCKEY A ONDŘEJ SMRŽ

• http://www.iihas.cz/hokejove-kempy/international-ice-hockey-
camp/international-ice-hockey-camp-bez-ubytovani-letni-prazdniny-15-19-7-
2019-plzen/

• http://www.shockey.cz/cs/ihs-program/

• https://www.youtube.com/watch?v=i_-BZyEFcBs

http://www.iihas.cz/hokejove-kempy/international-ice-hockey-camp/international-ice-hockey-camp-bez-ubytovani-letni-prazdniny-15-19-7-2019-plzen/
http://www.shockey.cz/cs/ihs-program/
https://www.youtube.com/watch?v=i_-BZyEFcBs


• možnost dopoledních tréninků a rozšířené spolupráce s Ondřejem Smržem

• cenu tréninkové jednotky vám sdělí p. Wardas

• tréninky jsou pro všechny věkové kategorie

• v případě zájmu ho neváhejte kontaktovat emailem – stačí uvést jméno a ročník



• pokračování v náborových akcích (Pojď hrát hokej, bruslení pro školky)

• akce v rámci Prázdniny v Těšíně

• srpnové tréninky – klub se bude snažit od poloviny měsíce srpna zajistit tréninkové 

jednotky na ledech v okolí Českého Těšína – budete včas informováni prostřednictvím 

webu

• změna kategorií – vrací se devátá třída

2000 – 2002 junioři

2003 – 2004 dorost

2005 – 2006 starší žáci

2007 – 2008 mladší žáci

• přesný formát soutěží ještě není znám

VYHLÍDKY DO NOVÉ SEZÓNY



• výměna registračních průkazů, elektronický zápis pro všechny kategorie

již nepůjde hrát utkání bez registračního průkazu

všechny děti od 5 let musí být registrovány u ČSLH

registrační karty budou měněny v průběhu května



DALŠÍ
• opravy rukavic – nutno donést na zimní stadion po domluvě s Petrou 

Nevelöšovou do 22. dubna

rukavice je nutno mít podepsané – na štítku

cena 600 Kč/pár rukavic (junioři), 500 Kč/pár rukavic (žákovské)

• opravy se netýkají pouze rukavic, ale téměř všech částí výstroje

případné dotazy směřujte na p. Wardase


