Již jako dítě školkou povinné se spojily mé kroky
s hokejovým děním v Kopřivnici, tehdy hokejovým klubem
Tatra Kopřivnice a od té doby je s mým životem hokej
spojen.
Od již zmíněné školky až po tehdy poslední třídu ZŠ jsem
prošel různými soutěžemi od krajské až po ligovou. Poté
se na nějakou dobu mé hokejové kroky pozastavili neb
jsem dal přednost studiu na střední škole v Přerově
netušíc, zda se studium mimo domov dá s hokejem skloubit.
Po střední škole jsem se k hokeji opět na nějakou dobu vrátil, tehdy do
juniorského celku. V „profesionální“ hokejové kariéře jsem dále stihl pár zápasů
v týmu mužů a pak jsem se začal plně věnovat hokeji pouze na amatérské
úrovni. Na této úrovni se „mi“ podařilo získat několik titulů vítěze MHL
v Kopřivnici a s celkem HC Siemens i titul Mistra republiky amatérů.
Jakmile náš nejstarší syn dosáhl věku, kdy se „mohl“ postavit na brusle, byl jsem
osloven, zda bych nechtěl na jeho první hokejové krůčky dohlédnout v roli
trenéra… Jelikož jsem byl klubu i trenérům vděčný za to, co jsem se na ledě a
v týmu naučil, rozhodl jsem se mu to částečně vrátit, no a od té doby, tj. sezóny
2010/2011, jsem trenérem v klubu HC Kopřivnice.
Momentálně jsem vlastníkem trenérské licence B, díky níž mohu nastoupit do
nové funkce Trenéra Sportovního Střediska (SpS), ve které bych chtěl zužitkovat
znalosti a zkušenosti získané, mou praxí v trenérském oboru, od mých
zkušenějších kolegů, Libora Poláška, Radka Fojtíka a dalších, se kterými jsem
měl a budu mít tu čest pracovat, studiem a praxí z mé dosavadní práce a pozice
Projektového manažera ve společnosti Continental.
Za mou trenérskou práci jsem byl oceněn nominací do
projektu „Díky trenére 2016“ v němž se mi podařilo dojít až do
finálové TOP30 z cca 1500 nominovaných trenérů. V témže
roce a projektu se mi podařilo vyhrát anketu „Sympaťák roku“
v hlasování fanoušků.
Věřím, že s týmem zkušených i méně zkušených trenérů, který
kolem sebe mám a budu mít se nám podaří opět posunout náš klub, hráče, ale i
trenéry o další krůčky dopředu a budeme stále více a více konkurenceschopnými
ne jen menším klubům, ale hlavně klubům z akademií, kteří mají mnohem větší
prostředky pro rozvoj.
Těším se na spolupráci
Petr Němec

Trenérská praxe v klubu HC Kopřivnice:
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

Přípravka
Přípravka + 1., 2. třída
1., 2. třída
1., 2. třída + výpomoc s 3., 4. třídou
1., 2. třída + výpomoc s 3., 4. třídou
1., 2. třída + 3., 4. třída
3., 4. třída
MŽ

2019/2020
2020/2021
a 6. třídy

MŽ
Trenér SpS zodpovědný za kategorie Přípravka až 9.třída + Hlavní trenér 5.

