
 

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE HC SKUTEČ KONANÉ 13. 4. 2012 

 

 

Přítomní členové HC Skuteč: J.Ligr, L.Hladík, O.Žák, M. Hladík, M. Dostál, R. Talácko, M.Dalecký 

Ostatní: M. Tocháček, P.Zoulík, M.Zoulík, J. Herynek, T.Jankovský, M.Lenoch, P. Vokoun. 

 

 

1. Zahájení – provedl statutární zástupce klubu Jiří Ligr. 

 

2. Schválení programu – navržený program byl schválen počtem 7 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 0. 

 

3. Informace o finanční situaci klubu – pokladník M.Zoulík seznámil přítomné se současnou finanční situací 

klubu. Činnost pokladníka byla zahájena v únoru 2012, průběžně se seznamoval se situací v 

hospodaření klubu.  Prvním úkolem bylo řešení malého výnosu bufetu (k 31.12.2011), přes nejasné 

hospodaření, absenci pravidel a nedostatečnou kontrolu ze strany vedení HC se podařilo výsledek 

hospodaření bufetu do konce sezóny vylepšit. Před zahájením nové sezóny budou nastavena pravidla pro 

finanční operace HC (účet, hotovost) a pravidla pro obsluhu bufetu. Hlavním úkolem je zajistit 

maximální transparentnost všech finančních operací v klubu. 

 

4. Doplňovací volby výboru HC – z důvodu odstoupení dvou členů výboru (R. Janoušek, Z. Prášek) byli 

navrženi dva noví členové výboru – Petr Zoulík a Martin Zoulík. Pro volbu byla zvolena volební komice 

– předseda M. Hladík a členové M. Dostál a V.Talácko. Oba navržení členové byli zvoleni jednomyslně. 

 

5. Z důvodu odstoupení P.Horáka z pozice předsedy klubu   (na vlasní žádost) byla provedena volba 

předsedy a místopředsedy klubu. Na předsedu byl navržen Jiří Ligr, na místopředsedu Petr Zoulík, 

zvoleni byli oba jednomyslně. 

 

6. Hodnocení jednotlivých mužstev – seznámení s výsledky provedli: 

 Přípravka – P. Vítek – děti se učí bruslit, ze Skutče pouze dva hráči, ostatní z okolí, např. až 

Nasavrky 

 4. třída – M. Dalecký  – sezóna rozdělena na dvě části, střídavé úspěchy. 

 Ml. žáci – M. Dalecký – velice úspěšná sezóna korunovaná bronzovou medailí, kdy se naši hráči 

do posledního kola rvali o stříbro. 

 St. žáci – P. Zoulík – velmi úspěšná sezóna zakončená bronzovou medailí. Premiérová účast v 

nadstavbové finálové části, kde hoši získali mnoho zkušeností s jinými kvalitními soupeři (Žďár 

nad Sázavou, Třebíč). Navíc pět hráčů pravidelně vypomáhalo dorostu, kde se rozhodně neztratili. 

 Dorost – vedení této kategorie chybělo – neúspěšná sezóna. 

 Junioři – L. Hladík – družstvo s velkými ambicemi, postup mezi nejlepší čtyři mužstva soutěže se 

podařil, celek Chrudimi byl nad síly našich borců. 

 Muži – J. Ligr + M. Hladík – špatná sezóna po spojení krajských soutěží, kde naše mladé mužstvo 

na soupeře nestačilo. Po rozdělení na skupiny se situace mírně zlepšila, přesto jsme skončili 

poslední. Negativa – příliš nezkušený kádr, chybějící střední hráčská generace, od které se mladí 

hráči učí, malá účast na trénincích (většina hráčů jsou studenti v týdnu mimo Skuteč), absence 

obránců, „stereotyp“ na trénincích, některá nepodařená „posílení“. 

 

 



                                      

                                
 

 

 

V následné diskuzi bylo navrženo:  

 vyvinout max. úsilí pro účast našeho družstva mužů v Krajské soutěži Královéhradeckého kraje 

(L. Hladík), 

 zlepšit komunikaci s hráči, kteří jsou ochotni hrát za A tým na hostování (výbor projedná 

možnosti odměny). Pro tento účel byl ke spolupráci vyzván T. Jankovský, který má potřebné 

informace. Informace bude předávat výboru HC, který zajistí kontaktování hráče, 

 pokusit se sehnat asistenta trenéra A mužstva (nespojeného s klubem, např. z Pardubic), který by 

za přijatelnou odměnu zpestřil tréninky,  

 možnost „posunout“ do mužů hráče, kteří mohou hrát za juniory, ale mají na to výkonnost. Tím 

by ale nemohli junioři odehrát svojí soutěž. L. Hladík požádal o nalezení jiného řešení, které 

umožní juniorům svoji soutěž hrát. Také zaručil zajištění dostatečného počtu hráčů pro doplnění 

juniorky (Chrudim, Chotěboř). 

 byla diskutována špatná prezentace klubu, zejména termíny utkání A mužstva. Jednalo se zčásti o 

záměr, neboť situace našeho mužstva v soutěži nebyla dobrá. 

 T. Jankovský navrhl kontaktovat trenéra brankářů (Bárta). V letošní sezóně Karla Kuklu a Radka 

Brázdu zajistil na své náklady P. Zoulík. Je třeba zjistit podmínky, za kterých je to možné 

realizovat. 

          

 

7. Byla schválena změna stanov HS Skuteč – změna adresy a stanovení výše členských příspěvků na 100 

Kč ročně. Změna stanov byla schválena počtem 7 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 0. 

 

8. Výbor klubu schválil přijetí nových členů – Petr Zoulík, Martin Zoulík, Tomáš Jankovský. 

 

 

 

 

 

           Zpracoval : Martin Zoulík 


