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ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE HC SKUTEČ, z.s. KONANÉ 30. 3. 2016 

 

 

Přítomní členové spolku: 24 členů, z toho 3 mladší 18 let (viz. přiložená prezenční 

listina) 
 

 

1. Zahájení – provedl předseda klubu Jiří Ligr. 

 

2. Schválení programu – navržený program byl schválen počtem 21 hlasů (nikdo nebyl 

proti, nikdo se nezdržel hlasování). 

 

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

schváleno počtem 20 hlasů. Ověřovatel zápisu – Lubomír Kusý – schváleno počtem 

20 hlasů. 

 

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

hospodaření v sezóně 2015/2016 a se současnou finanční situací klubu.  

Celkový hospodářský výsledek sezóny je + 113.664 Kč, navíc jsme dostali 

mimořádnou dotaci z výnosu MS v hokeji od Hokejového svazu ve výši 209.200 Kč. 

Stav účtu je 368.000 Kč.  

 

5. Hodnocení jednotlivých mužstev: 

- MINIHOKEJ, Z.Prášek – v ročníku 2008 je málo hráčů, navíc prozatím nestačí 

na soupeře.  V mladším ročníku je hráčů dostatek. Výbor v této kategorii 

zaznamenal problémy v komunikaci, u mladších dětí jsou nově trenéři Z.Hrubeš a 

Z.Huňáček, situace by se měla v příští sezóně zlepšit. 

- Mladší žáci, Michal Dalecký – hráčů 15 + 2. Mužstvo spíše prohrávalo, 

pozitivum je v nasazování všech hráčů do utkání, navíc ti nejlepší doplňovali starší 

žáky. Postupně byly zapracováváni i hráči z přípravky, protože kádr se pro příští 

sezónu prakticky nemění, jde o příslib do budoucna. MŽ skončili na 9. místě 

v Pardubickém kraji. 

- Starší žáci, Michal Dalecký – na začátku bylo pouze 7 hráčů, slíbené posily z 

Pardubic nedorazily. Sezóna byla úspěšná už jen díky tomu, že s minimálním 

počtem hráčů soutěž odehráli. Museli vypomáhat mladší žáci. SŽ skončili na 6. 

místě v Pardubickém kraji. Výkonnost hráčů velmi narostla absolvováním tréninků 

s dorostem.  

- Dorost, Libor Hladík – hráčů 14 + 2, i přes „tragický“ začátek další velmi 

povedená sezona dorostu. Základem je výborná brankářská dvojice, ostatní hráči 



 

postupem času výkonnostně stupali. Družstvo skončilo na 2. místě v Pardubickém 

kraji, finále s Litomyšlí bylo vyrovnané, rozhodla lepší produktivita. Končí 5 hráčů 

ročníku 1999.   

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

většina utkání byla vyrovnaných, někteří soupeři byli slabší. S výkonností hráčů 

jsou trenéři spokojeni, výhrady mají k účasti na trénincích. V průběhu sezóny došlo 

k samovolnému zúžení kádru, velmi dobře se do sestavy zapracovali junioři. 

Mínusem je stále úzký kádr.     

 

6. Volby výkonného výboru: byla schválena volební komise ve složení J.Pešek, 

V.Talácko a A.Herynek.  

Výkonný výbor byl navržen ve stávajícím složení – ing. Jiří Ligr - předseda, Petr Zoulík 

– místopředseda, Martin Zoulík, Libor Hladík, Michal Dalecký, Josef Kusý a Oldřich 

Žák .   

 Volba: 20 hlasů pro, nikdo proti ani se nezdržel hlasování. 

 

7. V následné diskuzi bylo řešeno:  

- Tréninky minihokejistů – někteří žáci chodí na tyto tréninky, chovají se 

nebezpečně. Týká se i některých rodičů. Podle vyjádření vedení týmu se tato 

situace nevyskytuje od doby působení dalších trenérů. Výbor upozorňuje trenéry na 

odpovědnost za bezpečnost při jejich terénincích. Mají právo kohokoliv vykázat z 

ledové plochy. 

- Juniorka pro příští rok – diskutzováno, nedořešeno. Rozhodne výbor. 

- Starší žáci – v příští sezóně tuto kategorii nejsme schopni obsadit, výbor zajišťuje 

hostování hráčům, podmínkou je využití brankáře.   

- Soutěž A mužstva – krajská soutěž Královéhradeckého kraje v přístí sezóně 

pravděpodobně nebude,  Petr Zoulík oslovil potencionální zájemce o účast v 

krajské soutěži Pardubického kraje. Podle zájmu bude jednat s p. Martincem. 

 

8. Byly vybrány členské příspěvky. 

 

 

 

 

 

Zpracoval : Martin Zoulík 

 

 

Ověřil: Lubomír Kusý 

 

 

Schválil: ing. Jiří Ligr, předseda oddílu 


