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Historie hokeje v Kutné Hoře sahá až do roku
1932
Název SRŠNI je užíván od počátku 90 let (dříve:
Sparta, ČKD, Spartak, Dynamo, Stadion)
Oddíl SK Sršni Kutná Hora vznikl v roce 2011
oddělením se od oddílu TJ Stadion Kutná Hora,
který dále provozoval pouze tým mužů hrající
druhou ligu a následně zanikl
Důvodem oddělení se od TJ Stadion byla hlavně
odlišná filozofie přístupu k práci s mládeží
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Výchova mladých hokejistů je pro oddíl SK Sršni
prioritou
V současné době je oddíl tvořen týmy: přípravka,
1.-2. třída, 3.-4. třída, mladší žáci, starší žáci,
dorost, junioři, muži
Oddíl má přes 130 aktivních členů
Počty se od roku 2011 stále zvyšují (např. v
kategorii přípravka bylo v roce 2011 pouze 8 dětí,
v roce 2014 již 32!)
Všechny týmy hrají „krajské“ soutěže
Tým mužů bude v sezóně 2015/2016 usilovat o
postup z krajské soutěže do krajské ligy
Za tým mužů nastupují pravidelně junioři –
chceme stavět na svých odchovancích!
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Dětem se věnuje celkem 6 hlavních trenérů a 8
asistentů
Všichni hlavní trenéři disponují „profi“ licencí B!
4 asistenti disponují trenérskou licencí C
Do tréninku dětí se zapojují i junioři
Předseda oddílu: Bc. Michal Procházka
Místopředseda: Bc. Josef Macháček, DiS.
Členové výkonného výboru:
Martin Janata
Bc. Jiří Tvrdík
Milan Pekař
Šéftrenér mládeže: Stanislav Bednář
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Kvalitní práce s mládeží a rozšiřování členské
základy: - náborové akce, mimohokejové aktivity,
komplexní
rozvoj
dovedností,
fair-play,
začleňování vlastních odchovanců do „A týmu“,
Kvalifikovaní trenéři: od roku 2011 vystudovali 4
trenéři licenci „C“, 4 trenéři licenci „B“- k tomu se
všichni zúčastňují pravidelně doškolovacích kurzů
a seminářů
Zlepšování podmínek pro členy: svépomocí
jsme na zimním stadionu zbudovali tělocvičnu, pořizujeme kvalitní moderní tréninkové pomůcky pro děti máme připravené výstroje k zapůjčení
zdarma - „suchá příprava“: všechny kategorie
trénují na zimním stadionu i po rozpuštění ledové
plochy a to až do července
Provozujeme veřejné bruslení: nezapomínáme
ani na „nečleny“, obliba veř. bruslení stále roste
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Každoroční celoklubové soustředění se stalo
tradicí!
Zúčastňuje se ho v průměru 60 dětí a 10 trenérů
Spolupráce mladších se staršími (všichni sršni
jsou jedna parta)
Hry, výlety, zážitky, ale i dřina … to je sršní
soustředění
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Sezóna 2003/2004: přípravka „A“ 1. místo v
dlouhodobé soutěži, přípravka „B“ 3. místo v
dlouhodobé soutěži + 1. místo ve finálové skupině
2004/2005: elévové 1. místo v základní části
soutěže + 2. místo ve finálové skupině
2005/2006: 4. a 5. třída 2.místo v krajské lize Stč.
kraje
2006/2007: 4. a 5. třída 3.místo v krajské lize
Středočeského kraje, mladší žáci 2.místo v krajské
lize Stč. kraje
2007/2008: mladší žáci 1.místo v krajské lize
Středočeského kraje, starší žáci 2.místo v krajské
lize Stč. kraje
2008/2009: mladší žáci 1.místo v žákovské lize ml.
žáků, starší 2.místo v žákovské lize st. žáků
2009/2010: 1.místo starší žáci v žákovské lize st.
žáků
2010/2011: 3.místo dorost v krajské lize dorostu
2011/2012: dorost 1. místo v krajské lize Stč. kraje
2012/2013: muži 3. místo v krajské soutěži
2013/2014: muži 3. místo v krajské soutěži
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Hráči se sršními kořeny, kteří se prosadili v tuzemských
nejvyšších soutěžích …
Barbora Dominik – HC Hradec Králové (dorost, juniorka)
Beran Lukáš – HC Sparta Praha (žákovské kategorie), HC
Rebel Havlíčkův Brod (dorost)
Blažek Jiří – HC Hradec Králové (dorost, junioři)
Hejný David – HC Pardubice (žákovské kategorie)
Muras Lukáš - HC Rebel Havlíčkův Brod (dorost, juniorka)
Navrátil Filip – HC Slavia Praha, (junioři), Hradec Králové
(žákovské kategorie), Piráti Chomutov (dorost)
Němec Marek - HC Rebel Havlíčkův Brod (dorost,
juniorka), BK Mladá Boleslav (juniorka), HC Dukla Jihlava
(juniorka)
Pálek Roman – HC Bílí Tygři Liberec (žákovské kategorie,
dorost, juniorka)
Pipek Martin - HC Pardubice (žákovské kategorie)
Pilný Josef - HC Rebel Havlíčkův Brod (žákovské
kategorie, dorost)
Richter Tomáš - HC Rebel Havlíčkův Brod (dorost,
juniorka)
Šletr Ondřej - HC Rebel Havlíčkův Brod (dorost, juniorka)
Tvrdík Jan - Hradec Králové (dorost, juniorka)
Vlach Jiří - HC Rebel Havlíčkův Brod (žákovské kategorie,
dorost)
Zelingerová Lenka – HC Rebel Havlíčků Brodu
Pipková Kateřina – HC Slavia Praha, HC Berounské
Medvědice, HC, HC Pardubice, reprezentace ČR (juniorská,
seniorská, reprezentace ČR v in-line hokeji
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Vážíme si rodičů našich svěřenců, pořádáme
společné sportovní akce, výlety, rozlučky,
informujeme o dění v klubu. Sršeň pro nás není
jen „logo“. Snažíme se budovat kamarádský
vztah mezi hráči všech věkových kategorií.
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Přivést v Kutné Hoře k hokeji co nejvíce dětí
(celoroční nábor dětí).
Snažit se rozšířit počet a zkvalitnit stav výstrojí
půjčovaných dětem bezplatně oddílem. To vše
rovněž i u brankářských výstrojí, které jsou
nejnákladnější.
Členské příspěvky udržet na přijatelné hranici.
Dále aktivně zapracovávat odchovance do „A“
týmu.
Pokračovat ve zvyšování kvalifikace trenérů.
Vybojovat postup mužů z krajské soutěže do
krajské ligy.
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Hráči našeho oddílu mohou využívat profesionálně
vybavenou posilovnu a rozcvičovnu.
Ve výstavbě je hokejová střelnice, která po
dokončení bude splňovat veškeré požadavky pro
moderní off-ice přípravu.
Všechny kategorie mají své stále kabiny.
Ve fázi plánování je klubovna pro hráče s pestrým
vybavením a zařízením.
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Našich partnerů si vážíme a snažíme se je
prezentovat pokud možno co nejvíce.
Nejčastější způsoby prezentace: na mantinelu na
zimním stadionu, na oddílových webových
stránkách, na tištěném programu rozdávaného při
utkáních mužů, na oddílovém Facebooku, na
dresech, na letácích a pozvánkách na domácí
zápasy aj.
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SK Sršni Kutná Hora
Pobřežní 194
284 01 Kutná Hora
IČ: 229 00 845
sksrsni@sksrsni.cz
č. účtu: 2561577319/0800

www.sksrsni.cz
facebook.com/SKSrsni
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