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Dobrý den, vážení rodiče, 

vzhledem k tomu, že Váš syn byl nominován do projektu krajských Výběrů Malých Klubů, dovolte mi Vám 

ho přiblížit a představit. 

Vzhledem k nenávaznosti projektu VTM Českého hokeje z kategorií U12 a U13 na kategorie U14 a U15 

z hlediska hráčů malých klubů Libereckého kraje, kde se počet nominovaných v těchto výběrech drasticky 

snižuje, došlo v minulé sezoně k dohodě trenérů kategorií starších žáků v Libereckém kraji o nastartování 

projektu, který by měl pomoci k rozvoji nejtalentovanějších hráčů z těchto oddílů a tuto díru zacelit. 

Uplynulý rok projekt odstartoval pilotní sezonou, které se někteří z Vás (hráči ročníku 2006) měli 

možnost účastnit. Tento rok otevíráme vzhledem k velmi pozitivní vazbě všech zúčastněných projekt 

znovu, a to pro ročníky 2006, 2007. 

Cílem projektu je koncentrace těch nejlepších hráčů U14 a U15 v tréninku a zápase, tak, aby byla 

zajištěna jejich vysoká náročnost a úroveň, která, jak věříme vysoce přispěje k hokejovému rozvoji 

daných jedinců a zkvalitnění žákovské ligy samotné. 

Tito hráči budou mít možnost zdokonalovat se v prostředí, které na ně bude vytvářet tlak a povede ke 

zdokonalení jejich hokejových dovedností, které jsou na tomto závislé. Vzhledem k tématu, jaké nastavil 

Český hokej pro trénink výběrů VTM U14 a U15 – rozvoj dovedností, bude tréninkový proces zaměřen 

právě na hokejové dovednosti a jejich přenos do zápasu. 

První soustředění se bude konat na zimním stadionu v Jablonci v sobotu 5.9. a dále se budeme snažit 

(pokud to bude možné vzhledem k vytíženosti ploch) uspořádat turnaje/kempy výběrů ve všech 

domovských městech hráčů projektu. 

Věříme ve vřelé přijetí tohoto programu a těšíme se na vaše hráče na akcích VMK. Doufáme, že společně 

vytvoříme pozitivní prostředí, ve kterém se budeme všichni zdokonalovat. 

 

        Děkuji, S pozdravem 

        Jan Šuráň, šéftrenér – HC Vlci Jablonec, 

        Trenéři žáků malých klubů 

 


