
                                       

                                
 

 

 

ZÁPIS ze schůze výboru HC Skuteč  18. 10. 2012 

 

Přítomni: J.Ligr, L.Hladík, O.Žák, J.Kusý, M.Zoulík, M.Dalecký,  J.Krupka, M.Pokorný a zástupci rodičů 

družstva přípravky. 

 

1. Výbor má znepokojivé informace o špatné spolupráci trenérů u kategorie přípravek. K problematice 

se vyjádřil M. Dalecký, L.Hladík, J.Krupka a M.Pokorný. Poté byla zahájena diskuse o fungování této 

kategorie.  

a) Výbor je jednotný v tom, že přípravky musí být považovány za jednu kategorii. Samostatnou 

kategorií potom budou tzv. předpřípravky. V kategorii 2004 bude na každý zápas nominováno 6 + 

1 hráčů, ostatní budou hrát za kategorii 2005. Hráči budou rotovat mezi oběma družstvy tak, aby 

byl zajištěn dostatečný počet dětí v obou kategoriích. 

b) Vedení klubu  (L.Hladík + M.Dalecký) vysvětlí na následujícím tréninku rodičům situaci s tím, že 

není možné nadřazovat zájem jednoho mužstva nad zájmy celého klubu.  

c) Nominace na zápasy bude určena na tréninku předcházejícím turnaji, na nominaci se dohodnou 

trenéři A (J.Krupka + M.Pokorný) s trenérem B (Luboš Kusý). Pokud nebude možná dohoda a 

bude ohrožen start jednoho mužstva, rozhodne šéftrenér mládeže (Michal Dalecký).  

d) Na následující turnaj do Lanškrouna pojedou zástupci výboru (L.Hladík + J.Kusý). aby se 

přesvědčili o fungování spolupráce mezi trenéry či řešili případné problémy. 

 

 

2. Sponzoři jsou rozděleni mezi členy výboru. Jednotliví členové výboru zajistí podpis smlouvy a 

případně doklady pro převod peněz na účet HC. 

    Zajistí – určení členové výboru,  termín: do 30.11.2012 

 

3. S ohledem na změnu adresy je třeba zařídit změnu navazujících dokladů – živnostenské listy atd. 

    Zajistí – Martin Zoulík,  termín: do 30.11.2012 

 

4. Bankovní účet – s ohledem na poplatky za vedení účtu změníme bankovní ústav (např. FIO). Nový 

účet musí být bez poplatků a musí umožňovat přístup dvou osob k účtu. 

Zajistí – J.Ligr  termín: 30.11.2012 

 

5. Na požadavek vedení A mužstva nebudou pro tuto kategorii zajišťovány zdravotnice, zdravotní dozor 

má mužstvo zajištěno z vlastních zdrojů. 

 

6. Informace o utkáních mužů – není možné, aby o utkání A mužstva nebyla ve městě žádná 

informace. Je třeba zajistit rozmístění alespoň 5 ks plakátů na určená místa. 

Zajistí – J.Kusý  termín: TRVALE 

 

 

 

 

7. Příští schůze ve čtvrtek 1.11.2012 v 18:00 v klubovně. 
 

 

 

         Zpracoval : Martin Zoulík 


