
Koncepce klubu 
President



Hlavní cíle koncepce

• Získání vlastního hřiště
• Rozšiřování členské základny – minibenjamínci, benjamínci, přípravka a tím je zajištěna kontinuita mezi navazujícími kategoriemi
• Sportovní a osobnostní růst našich sportovců na základě sportovní koncepce klubu
• Zapojování členů, přátel a fanoušků klubu do klubových aktivit
• Stabilní trenérské portfolio
• Aktivita v mediích a na sociálních sítích
• Pořádání klubových akcí – podpora klubového života
• Řídit se etickým kodexem klubu

Získání vlastního hřiště

• Spolupráce Prahou 12 na nalezení vhodného pozemku pro výstavbu hřiště
• Spolupráce s dalšími subjekty, nápomocnými splnění cíle – vlastního hřiště

Rozšiřování členské základny

• Nábory do týmů - minibenjamínci, benjamínci, přípravka a tím zajištěna kontinuita mezi navazujícími kategoriemi
• Pravidelné nábory prostřednictvím spřátelených škol a účast na hromadných společenských a sportovních akcích typu sporťáček, jablkobraní, sportovní dny, atd. 
• Spolupráce se základními školami – kroužky pozemního hokeje
• Pořádání dětského dne
• Prezentace klubu a sportu na akcích pořádaných Prahou 12 a ostatních subjektů
• Vytvoření prostředí, kde členové klubu chtějí přivést své kamarády a známé do klubu

Sportovní a osobnostní růst našich sportovců na základě sportovní koncepce klubu

• Sportovní koncepce popisuje jednotlivé fáze vývoje hráče 
• Trenéři připravují své svěřence dle sportovní koncepce
• Cílem celé koncepce je vychovávat komplexní silné hráče
• Sportovní koncepce je pravidelně upravována dle aktuálních trendů 



Trenérské portfolio

• Vzdělávání trenérů (zvyšování kvalifikace a odbornosti trenérů, zaškolení nových trenérů)
• Spolupráce s odbornými a zahraničními subjekty
• Aplikace aktuálních trendů v celkové sportovní přípravě
• Zapojení aktivních hráčů při trénování nižších věkových kategorií U6-U10
• Rozšíření trenérského týmu o specialisty (kondiční trenér, fyzioterapeutická podpora a jiné)
• Pořádání vlastních seminářů pro trenéry

Aktivita na sociálních sítích

• Pravidelná aktualizace webových stránek
• Zveřejňování aktualit prostřednictvím sociálních sítí
• Do konce roku 2021 zdvojnásobit počet sledujících na sociálních sítích

Pořádání klubových akcí – podpora klubového života

• Víkendové soustředění pro kategorie U12-U18
• Příměstský tábor
• Letní klubové soustředění
• Zimní klubové soustředění
• Zahájení a ukončení sezóny
• Setkání členů a přátel klubu na sportovních a společenských akcích


