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ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE HC SKUTEČ, z.s. KONANÉ 16. 3. 2017 

 

 

Přítomní členové spolku: 18 členů, z toho 2 mladší 18 let (viz. přiložená prezenční 

listina) 
 

 

1. Výroční členskou schůzi zahájil předseda klubu Jiří Ligr. 

 

2. Schválení programu – navržený program byl schválen počtem 16 hlasů. 

 

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Na zapisovatele navržen Martin Zoulík, 

schváleno počtem 16 hlasů. Ověřovatel zápisu – Lubomír Kusý – schváleno počtem 

15 hlasů (1 se zdržel hlasování). 

 

4. Zpráva o hospodaření – pokladník M.Zoulík seznámil přítomné s výsledkem 

hospodaření v sezóně 2016/2017 a se současnou finanční situací klubu.  

Celkový hospodářský výsledek sezóny je - 91.764 Kč, zůstatek na účtu je 240.265 Kč 

a hotovost v pokladně je cca 50.000 Kč.  

Záporný hospodářský výsledek je způsoben zejména výdaji za výstroj pro mládež 

(33.617 Kč), zakoupením dresů pro dorost a A tým (27.246 Kč), hokejky pro A tým 

(46.582 Kč, z toho 7.900 dopláceli hráči)) a projektem tělocvičny (55.560 Kč). 

 

5. Hodnocení jednotlivých mužstev: 

- Ročníky 2009 a 2010 Zdeněk Hrubeš – 10 hráčů, evidovaný trenér M.Březina se 

na vedení nepodílel. Potřebovali by pomoc při trénincích – např. od dorostenců. 

Výsledky v této kategorii nejsou podstatné, hlavní je aby hokej děti bavil. 

- Ročník 2008 - Zdeněk Huňáček – málo hráčů (7-8), děti ročníku 2007 

vypomáhali. Výsledky v této kategorii nejsou podstatné, hlavní je aby hokej děti 

bavil. 

- Mladší žáci, Michal Dalecký – hráčů 13 + 2. Největší ztrátou byl odchod J. Síly 

do Hradce Králové. Mužstvo hrálo jinou soutěž než v předchozích letech (mladší 

žáci D 2005-2006),  v soutěži 16 x zvítězilo a 1 x prohrálo. Ve vložených utkáních 

s účastníky ligy mladších žáků byla úspěšnost cca 50 %. Tréninková morálka byla 

dobrá, po vánocích už to bylo slabší. Sezonu vedení kategorie hodnotí jako 

úspěšnou. 

- Dorost, Libor Hladík – hráčů 13 + 2, odchodem hráčů ročníku 1999 došlo 

k citelnému oslabení. Výsledky byly střídavě úspěšné, výkony někdy výborné, 



 

občas slabší.  Družstvo skončilo na 7. místě v Pardubickém kraji, Světlá nad 

Sázavou byla v play-off nad naše síly. Tahounem mužstva byl celou sezonu 

J.Cimburek.   

- Muži, J.Ligr – účast v krajské soutěži Královéhradeckého kraje byla pozitivní, 

první část sezóny byla výsledkově výborná, závěr slabší. V počátku sezony byla 

pozitivní účast hráčů na střídavý start, postupně ale odpadali. Sezonu dohrávalo 11 

hráčů. Mínusem je stále úzký kádr. Mužstvo také trpělo nedisciplinovaností 

některých hráčů (opakované vyšší tresty).    

 

 

6. V následné diskuzi bylo řešeno:  

- Škola bruslení – pozitivně se projevila náborová akce Týden hokeje. Dětí přibylo, 

ale chybí trenéři. Z rodičů nelze pravděpodobně s nikým počítat. P.Vítek upozornil 

na riziko úbytku dětí pokud rodiče neuvidí zájem klubu (trenéry). 

- Radek Brázda – pokud by příští sezonu absolvoval, bylo by vhodné, aby trénoval 

minihokejisty.  

- M. Novotný upozornil na hendikep našich hráčů - bruslení. Naši trenéři na všech 

úrovních nemají dostatečné znalosti pro kvalitní bruslařský trénink. Řešením je 

zajistit placeného instruktora, který by absolvoval tréninkové jednotky pro 

mládežnické kategorie. Navržený instruktor byl nad naše finanční možnosti. 

- J.Nevole informoval o možnosti sehnat posily pro A tým z řad policistů. 

- Členská schůze ukládá výboru klubu co nejdříve kontaktovat P.Lenocha, 

S.Huňáčka D.Jankovského a nabídnout jim podmínky pro jejich začlenění do A 

týmu.   

- Soutěže pro naše týmy v příští sezoně ještě nejsou dořešeny. 

 

7. Byly vybrány členské příspěvky od přítomných členů, ostatní členové (i hráči A 

týmu) musí zaplatit členské příspěvky na začátku příští sezony. 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Martin Zoulík ………………………………………………………… 

 

 

Ověřil: Lubomír Kusý  …………………………………………………………… 

 

 

Schválil: ing. Jiří Ligr, předseda spolku  …………………………………………. 

 

 


