
                                       

                                
 

 

 

ZÁPIS ze schůze výboru HC Skuteč  22. 1. 2014 

 

 

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

   

 

 

1. Během února musíme vyřídit koncesi na prodej alkoholu. 

 Zajistí – Jiří Ligr;    termín: 28.2.2014 

 

2. Ples 2014. Je třeba zajistit: 

- 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 

- hlavní ceny – tablet  Z: Jiří Ligr 

- adrenalinový zážitek Z: Petr Zoulík 

- sušená kýta Z: Josef Kusý 

- volné vstupenky dostanou zdravotnice a p. Kopecká z Městských sportovišť Z: Petr Zoulík 

 

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

reklamu. 

 Zajistí – Oldřich Žák;    termín: 31.1.2014 

 

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

reklamu. Firma si zajistí banner, vybrán bude zápas dorostu. 

 Zajistí – Petr Zoulík;    termín: 28.2.2014 

 

5. 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 

 

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

 Zajistí – členové výboru;   termín: 31.1.2014 

 

7. Proběhl nábor dětí na veřejných brusleních.  

- s náborem budou pokračovat dorostenci přímo na ledové ploše. 

 Zajistí – Petr Zoulík;    termín: do 15.2.2014 

 

8. Po náboru dětí je třeba zajistit dostatečný počet trenérů a pomocníků (hráčů) na trénincích 

nejmenších kategorií.  

 Zajistí – Michal Dalecký;    termín: TRVALE 

 

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

stránkách, zahájit přípravu prezentace. 

 Zajistí – Jiří Ligr;    termín: 15.2.2014 

 

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

 Zajistí – Libor Hladík;    termín: 31.1.2014 



                                       

                                
 

 

 

 

11. 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 

 

 

12. Byly řešeny změny v bufetu. 

 Zajistí – Petr Zoulík;    termín: 31.1.2014 

 

 

 

 

 PŘÍŠTÍ SCHŮZE VE ČTVRTEK 13.2.2014 V 18:00.     
 

         Zpracoval: Martin Zoulík 


