
 

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE HC SKUTEČ KONANÉ 15. 3. 2013 

 

 

Přítomní členové občanského sdružení: J.Ligr, L.Hladík, O.Žák, M. Hladík, M. Dostál, M.Dalecký, 

M.Zoulík. 

Ostatní: K.Kukla, O.Váško, I. Dalecká. 

 

 

1. Zahájení – provedl statutární zástupce klubu Jiří Ligr. 

 

2. Schválení programu – navržený program byl schválen počtem 7 hlasů. 

 

3. Zpráva o hospodaření – pokladník M.Zoulík seznámil přítomné se současnou finanční situací klubu.  

 V sezoně 2012/2013 bylo dosaženo transparentnosti všech finančních operací, což byl hlavní úkol 

z minulého období. Na činnost klubu a investice jsme obdrželi 3 dotace od ČSTV, jednu od 

Pardubického kraje a jednu od SUCH. Většinou se jednalo o dotace 70 %, kdy jsme se museli 

také podílet vlastními finančními prostředky. Dotace byly řádně vyúčtovány. 

 Od sponzorů se nám podařilo získat 224.500 Kč. Získání těchto peněz bylo podloženo prací členů 

celého výboru, kdy jsme jednali s jednotlivými partnery a sháněli peníze. Zde je prostor pro 

oslovení rodičů nejmenších kategorií pro případnou spolupráci. 

 Celkové příjmy HC byly v sezoně 742.829 Kč, výdaje byly 609.943. Hospodářský výsledek je cca 

+ 130.000 Kč. S tímto výsledkem ale nelze počítat v každé sezóně, nemůžeme odhadnout přízeň 

sponzorů a také dotace a granty.   

 

4. Hodnocení jednotlivých mužstev – seznámení s výsledky provedli: 

 Přípravky – vedení mužstev se nezúčastnilo. 

 Ml. žáci – M. Dalecký – družstvo střídalo dobré a špatné výsledky, spolu se staršími žáky 

nepostoupilo do nadstavbové části, MŽ skončili na 7.místě v Pardubickém kraji. 

 St. žáci – O.Žák – úspěšná sezóna, kdy SŽ začínali 2. část soutěže na 1. místě a uhájili celkově 5. 

místo v Pardubickém kraji. Mužstvo se potýkalo s malým počtem hráčů.  

 Dorost – M.Zoulík – družstvo začalo sezónu špatně, po první třetině bylo poslední. Druhá třetina 

byla naprosto famózní, kdy jsme byli naopak nejlepší. A ve třetí části byly výsledky střídavé. 

Mezi nejlepší 4 jsme se nedostali a do závěrečné části se nám odečetli body získané s první 

čtyřkou. Po jedné výhře a třech prohrách jsme nakonec skončili na 8. Místě, což je s ohledem na 

průběh sezóny zklamání. Je tu ale optimistický výhled do dalších sezón, pokud se nerozpadne 

silný ročník 1998.   

 Junioři – L. Hladík – junioři byli spojeni s Hlinskem, do Hlinska postupně přestávali jezdit a 

většina dává přednost jiným aktivitám. 

 Muži – J. Ligr – opět velmi špatná sezóna při spojení krajských soutěží, kde naše mladé mužstvo 

na soupeře nestačilo. Velmi podivný byl systém soutěže, který se upravoval dle aktuální situace 

mužstva ZH Pardubice. Naší reakcí byl otevřený dopis krajskému svazu a neúčast na aktivu 

v Chocni. 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). 

Před zahájením sezóny byly rozjednány posily z Chrudimi, realizace se bohužel nepodařila.  



                                      

                                
 

 

 

Výbor se snažil v průběhu sezóny tuto situaci změnit – schůzka hráčů se členy výboru, byl 

angažován trenér Minařík (dle reakce hráčů pozitivní krok), s ním přišli někteří hráči z Hlinska 

(zde je přínos diskutabilní, alespoň jsme měli dostatek hráčů k odehrání zápasů) a byla vyhlášena 

motivace za zisk bodů.  

Vyvrcholením sezóny byl „ostudný“ zápasem s Čankovicemi. 

 

5. Příspěvky: 

M. Hladík vyjádřil svůj nesouhlasný názor s neúčastí vedení klubu na aktivu v Chocni. Podle něho jde o 

špatný signál směrem k hráčům A mužstva, kdy se vedení nesnaží řešit situaci. 

T.Jankovský neobdržel pozvánku na VČS. 

Členské příspěvky občanského sdružení za rok 2012 neplatili: Jan Blaha, Vlasta Flégr, Petr Horák, Jiřina 

Horáková, Radek Janoušek, Pavel Kolář, Martin Novotný, Josef Štěpánek, Petr Štolhof, Ruda Talácko a 

Franta Valečka.   

 

V následné diskuzi bylo řešeno:  

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

(J.Ligr + L. Hladík), 

 zlepšit komunikaci s hráči, kteří jsou ochotni hrát za A tým na hostování. Na tomto úkolu se bude 

podílet L.Hladík, který bude spolupracovat s vedením A mužstva, 

 M.Zoulík vyjádřil svůj názor na A mužstvo – hrát s našimi odchovanci soutěž, na kterou mají; na 

kupování hráčů nemáme finanční prostředky, 

 podle příspěvku K.Kukly zřejmě není reálné hrát krajskou soutěž pouze s vlastními odchovanci, 

měli bychom se soustředit na hostování hráčů z Chrudimi nebo okolí, kteří si ve svých klubech 

nezahrají a pokusit se najít hráče, který by byl tahounem mužstva, 

 M.Dalecký zkontaktuje J.Hendrycha, aby měl informaci o našem zájmu o spolupráci, 

 výbor musí dořešit problematiku přípravek pro příští sezónu – jaká přihlásíme mužstva (s 

ohledem na schůzku s rodiči), špatná komunikace mezi trenéry,    

 pozitivní přínos tréninků mládeže vedených R.Brázdou a K.Kuklou, 

 velmi dobrý výnos bufetu, spokojenost se „staronovou“ obsluhou, 

 musíme dořešit škody vzniklé při plesu HC na interiéru Kulturního domu. 

          

 

 

 

 

 

 

           Zpracoval : Martin Zoulík 


