
Koncepce a vize Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec

Mezi základní cíle  a úkoly patří:

• Postavit fungování klubu na demokratických principech a transparentním hospoda-

ření

• Postavit klub na lidech, kteří budou mít společnou lásku k jindřichohradeckému hoke-

ji a snahu vychovat z dětí skvělé sportovce a občany

• Děti budou u nás zcela volné - odejít může hned a zadarmo – klub bude ignorovat ta-

bulkové ceny hráčů v mládežnickém věku, jakožto i doporučení  přestupního řádu 

ČSLH. Hráč může odejít  kdykoliv, pokud bude přestup vyhodnocen sestavenou spor-

tovní komisí klubu jako dobrý krok pro rozvoj hráče

• Klub bude působit v nejlepším  zájmu dětí bez jakéhokoliv omezování a kupčení

• Klub bude mít za cíl zapojení rodičů do klubu tzn. permanentně  s nimi komunikovat. 

Klub bude rodičům podávat maximální informace k dosažení úspěchu jejich dětí, bu-

de se snažit rodiče vtáhnout do dění v klubu - zapojit je do organizace turnajů a růz-

ných akcí

• Náš klub bude umožňovat mimoklubovou aktivitu pro svoje hráče a bude jim doporu-

čovat kvalitní kempy, odborníky na dovednosti a jiné aktivity pro jejich výkonnostní 

rozvoj

• Klub si klade za cíl vrátit se k v minulosti tak osvědčené  spolupráci se školami dětí. 

Vytvoření konceptu „Město – Školy –Klub“ je jedna z našich priorit

• Klub bude hrdě reprezentovat město Jindřichův Hradec  a dává si za úkol být pro něj 

spolehlivým partnerem

• Od počátku bude vytvořen velký prostor pro ty nejmenší na ledě tj. maximalizovat  

počty dětí v náborech a umožnit jim přístup na led. Pořádat pro ně turnaje a zápasy. 

Zaměřovat se na dovednosti v jejich tréninku. Klub bude spolupracovat s předními 

českými odborníky a specialisty v oboru. Bude je zvát na přednášky a jejich účasti se 

tréninkových jednotkách 



• Klub bude hráčům umožňovat vycestovat na zahraniční akce, ale také se je bude sna-

žit pořádat 

• Postupně se zaměřovat i na dívčí hokej

• Dlouhodobým záměrem bude, aby nastal rozvoj hokejové mládeže v okolních klubech 

a vytvořila se tak kvalitní a zdravá konkurence

• Našim cílem je vystavět moderní mládežnický hokejový klub na základě moderní 

sportovní koncepce, který získá respekt a uznání v Česku i v zahraničí
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