
                                       

                                
 

 

 

ZÁPIS ze schůze výboru HC Skuteč  9. 1. 2014 

 

 

Přítomni: J.Ligr, L.Hladík, O.Žák, P.Zoulík, M.Zoulík, J.Kusý, M.Dalecký, P.Florián  

za Městská sportoviště p. Gargulák a p. Kopecký 

   

 

1. Proběhlo jednání se zástupci Městských sportovišť. Řešili jsme kvalitu ledu, provozní řád 

zimního stadionu (rušení klidu), energetickou náročnost a zkracování provozu ZS. Z jednání 

je samostatný zápis. 

 

2. Petr Florián nabídl výboru výpomoc. Každý zájemce je vítán, zejména pro kontakt 

s nejmenšími kategoriemi.  

 

3. O. Žák zabezpečí dodávku truhlářských výrobků do bufetu náhradou za finanční plnění za 

reklamu. 

 Zajistí – Oldřich Žák;    termín: 31.1.2014 

 

4. Doplnění hráčů pro A mužstvo – Filip Nevečeřal – hostování nebude  této sezoně realizováno.  

 

5. Z pokladny byla vyplacena odměna pro trenéry Minaříka a Barvínka a příspěvek na dopravu. 

Je třeba doložit podepsané doklady.  

 Zajistí – Jiří Ligr;    termín: 21.1.2014 

 

6. Ples 2014: ples se koná 7.2.2014, vstupné bude 150 Kč včetně místenky, hudba bude Jarda 

Bečka (dohodnutá odměna 14.000 Kč). Je třeba zajistit: 

- plán sedadel v KD předat J.Kusému  Z: Jiří Ligr 

- upravený plán míst v KD předat Slávce Hrouzkové k prodeji lístků   Z: Josef Kusý 

- ostraha a úklid    Z: Josef Kusý 

- plakáty (včetně uvedení hlavních cen tomboly - tablet, sušená kýta, vyhlídkový let)  Z: 

Petr Zoulík 

- ceny do tomboly  Z: Josef Kusý s pomocí členů výboru a vedení kategorií 

- tombola – 6.000 lístků, z toho 100 ks slosovatelných o hlavní ceny    Z: Josef Kusý 

- zajistit dostatečný počet pořadatelů   Z: vedení kategorií 

 

7. Výbor se rozhodl využít nabídku firmy TUNIC na profesionální prezentaci jako odměnu za 

reklamu. Firma si zajistí banner, vedení vybere zápas A mužstva. Druhý zápas bude dorost 

s Lanškrounem. 

 Zajistí – Petr Zoulík;    termín: 31.1.2014 

 

8. Potřebujeme přivést zpátky do klubu hráče, kteří odešli na přesup do Žďáru nad Sázavou – 

Mirek Hanák, Standa Huňáček. U těchto přestupů byla garantována možnost návratu do HC. 

U Hanáka máme podepsaný přestupní lístek ze Žďáru (bez data), u Huňáčka ne. Projednat 

se St. Huňáčkem starším, jestli by ve Žďáru nedohodl podepsání přestupního lístku (bez data). 

 Zajistí – Petr Zoulík;    termín: 30.4.2014 

 

9. Na ZS instaloval A.Hájek reproduktor pro ozvučení žákovských zápasů. Byla rozpočítána 

cena 60 Kč na hráče kategorie, která bude předána A.Hájkovi. A mužstvo se bude podílet na 

zaplacení. 

 Zajistí – Jiří Ligr;    termín: 31.1.2014 



                                       

                                
 

 

 

10. Výše příspěvků pro letošní sezonu – 1.600 Kč za hráče, při dvou dětech 1.200 Kč za hráče. 

Dítě trenéra příspěvky neplatí, dítě vedoucího mužstva platí polovinu. Pro příští sezonu 

sestavíme dopředu seznam hráčů v jednotlivých kategoriích a výši příspěvků. 

  Zajistí – Martin Zoulík + Libor Hladík; termín: 30.11.2014 

 

11. Výbor schválil příspěvek pro mužstva mládežnických kategorií. Jedná se o jednorázový 

příspěvek na startovné v turnaji do výše 5.000 Kč. Podmínkou je zaplacení příspěvků na 

činnost klubu do konce ledna 2014. 

 Zajistí – Martin Zoulík;   termín: dle požadavků 

 

12. Jednotliví členové výboru zajistí smlouvu a další nezbytné činnosti s určenými sponzory. 

 Zajistí – členové výboru;   termín: 31.1.2014 

 

13. Velkým problémem s dopadem na chod celého klubu je nedostatek malých dětí. Školu 

bruslení odkládáme na příští sezonu, protože vyžaduje delší přípravu. 

S ohledem na velkou účast mládeže při veřejném bruslení se zaměříme na nábor.  

- při veřejném bruslení budeme mít u plochy naaranžovanou výstroj s plakátem, kde bude 

člen výboru dětem rozdávat letáky s termíny tréninků, 

- na ledové ploše budou 3 dorostenci v dresech, kteří budou vyhledávat adepty na hokejisty 

a odesílat je k náboru, 

- termíny veřejných bruslení a zodpovědná osoba – SO 11.1. 18:00 – 20:00 (Petr Florián);  

      NE 12.1. 14:00 – 16:00 (Petr Florián); ST 15.1. 15:00 – 17:00 (Petr Zoulík); SO 18.1.    

      18:00-20:00 (Martin Zoulík); NE 19.1. 14:00-16:00 (Petr Florián). 

- zajistit figurínu nebo jinou možnost aranžování výstroje     Z: M.Dalecký + J.Kusý 

- zajistit dorostence na určené termíny veřejných bruslení  Z: P.Zoulík 

- zajistit náborový plakát   Z: J.Ligr 

- zajistit informační letáčky pro zájemce Z: M.Zoulík 

 

VŠE MUSÍ BÝT PŘIPRAVENO PŘED BRUSLENÍM V SOBOTU 11.1.2014.  

 

14. Dohodnout se školami a okolními městy možnost naší prezentace na jejich webových 

stránkách, zahájit přípravu prezentace. 

 Zajistí – Jiří Ligr;    termín: 15.2.2014 

 

15. Připravit pro příští sezonu univerzální plakáty, které by se daly jednoduše kopírovat. 

 Zajistí – Libor Hladík;    termín: 31.1.2014 

 

16. Byl přednesen návrh na „pohyblivou“ reklamu pro naše sponzory. Jako první variantu bychom 

vyzkoušeli projektor a plátno. 

 Zajistí – Jiří Ligr + Petr Zoulík;  termín: 31.1.2014 

 

 

 

 PŘÍŠTÍ SCHŮZE V ÚTERÝ 21.1.2014 V 18:00.     
 

         Zpracoval: Martin Zoulík 


