
                                       

                                
 

 

 

ZÁPIS ze schůze výboru HC Skuteč  5. 5. 2014 

 

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

   

1. Přestup Michal Sýkora – vedení klubu HC Rebel H.Brod se na nás obrátilo požadavkem na 

přestup Michala Sýkory (ten v současné době hostuje v HC Hlinsko). Přestup chtějí realizovat 

z důvodu minimálního počtu vlastních hráčů, které musí mít pro soutěž. Podepsali by lístek 

pro zpětný přestup. Vzhledem ke zkušenostem (Hanák, Huňáček) s takovýmto řešením výbor 

nesouhlasí. Zadáme právníkovi vypracování vzorové smlouvy o převodu hráčských práv 

s možností navrácení hráče mateřskému oddílu. 

 Zajistí – Petr Zoulík;    termín: 30.6.2014 

 

2. Přihláška do soutěží – budou přihlášeny tyto kategorie – A mužstvo, dorost, starší a mladší 

žáci a ročník 2006. Pokud by to bylo možné, od nového roku bychom postavili ještě jedno 

družstvo z mladších dětí. 

 Zajistí – Libor Hladík;    termín: 30.6.2014 

 

3. Doplnění realizačních týmů mužstev:  

- A mužstvo – máme zájem o pokračování působení trenéra Minaříka, odměňování 

navrhneme jako motivační dle výsledků a návštěvnosti. Z: Jiří Ligr (zpracuje návrh) 

- Dorost – zatím není určen vedoucí mužstva, byl osloven Martin Dostál. 

- Mladší žáci – není vedoucí mužstva, oslovit p. Češku. Z: Michal Dalecký 

- 2006 – oslovit L.Kusého, zda by na přechodnou dobu (1 měsíc) nevypomohl s organizací a 

vedením; Z:Petr Zoulík   domluvit schůzku s rodiči, kteří připadají v úvahu jako 

realizační tým (Hendrych, Prášek, Vítek, Pokorný, Hron) a dohodnout vedení mužstva. 

Z:Michal Dalecký 
  

4. Podmínky pro A mužstvo: 
- zásadním způsobem je třeba zlepšit propagaci zápasů a informovanost veřejnosti. Zde se 

nabízí prostor pro hráče A mužstva, kteří nabízeli pomoc při loňském jednání o zařazení 

mužstva do nižší soutěže (plakáty, rozhlas, Skutečské noviny). Navrhneme pravidla a 

odměny. Z:Martin Zoulík a Jiří Ligr 

- bonusy pro hráče – hokejky jako v minulé sezoně (jedna v ceně 1.600 Kč, druhá v ceně 

1.000 Kč podle odehraných utkání). + přípěvek na dopravu. 

- platné posily zejména do zadních řad – výše odměny bude řešena individuálně. 

- možnosti zvýšení atraktivity zápasů pro fanoušky – zpravodaj k domácím zápasům, 

slosovatelné vstupenky, soutěž pro diváky.  

 

5. Zajistit akustickou studii na odhlučnění stadionu směrem k S.Voralovi. 

 Zajistí – Martin Zoulík;    termín: 31.7.2014 

 

6. Dotace z programu ŽP pro úpravu strojovny ZS – Libor Hladík přednesl možnost dotace 

na modernizaci provozu strojovny chlazení (žádost o dotaci na ZS Opočno je téměř jistá). 

L.Hladík zjistí podrobnosti a J.Ligr s P.Zoulíkem zajistí schůzku se starostou. 

 

7. Marek Jankovský – zástupce HC Litomyšl projevil zájem o další hostování M.Jankovského 

v jejich klubu. Výbor by přivítal, kdyby Marek hrál ve Skutči, ale to zatím hráč odmítá.   

V budoucnu s ním však počítáme. Zašleme HC Litomyšl návrh dvou variant – hráčská 

výměna na sezonu za O.Dospěla, druhá varianta finanční náhrada.    

 Zajistí – Petr Zoulík;    termín: 30.6.2014 



                                       

                                
 

 

 

8. Ples 2015 – termín 13.2.2015, hraje MAT 4. Organizaci zajišťuje J.Kusý 

 

9. Kamerový systém a PC pro zimní stadion – při jednání s vedením městských sportovišť 

jsme slíbili cenovou nabídku. 

 Zajistí – Jiří Ligr;    termín: 31.5.2014 

 

10. Martin Vágner – potřebujeme realizovat přestup či hostování z Kolína. Musíme oslovit 

vedení klubu. 

 Zajistí – Jiří Ligr;    termín: 31.5.2014 

 

11. Brigády při úpravách kabin – probíhá částečná rekonstrukce, L.Hladík má problémy 

s brigádníky z řad HC. Za A mužstvo pomáhá s organizací O.Netolický. Na jednoduché práce 

zajistí P.Zoulík dorostence. 

 Zajistí – Libor Hladík;   termín: 31.6.2014 

 

12. Při jednání s vedením městských sportovišť jsme slíbili zajistit návrh úspor v provozu ZS. P. 

Zoulík kontaktoval P.Klementa, který by nám navrhl potřebná opatření. Je třeba zajistit 

koordinaci schůzky s vedením Městských sportovišť. 

  Zajistí – Petr Zoulík;    termín: 16.5.2014 

 

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

 Zajistí – Libor Hladík;    termín: 30.6.2014 

 

14. Velkým problémem s dopadem na chod celého klubu je nedostatek malých dětí. Pro příští 

sezonu zajistíme tato opatření: 

- výroba a instalace bilboardu „přijď mezi nás“, dohoda se sportovišti ohledně umístění 

bilboardu na konstrukci u hřiště s umělou trávou   Z: Libor Hladík 

- zajištění akce pro děti z Mateřských škol (škola bruslení)     Z: Petr Zoulík 

- inzerát do Skutečských novin s využitím přítomnosti R.Brázdy ve „škole bruslení“            

Z: Martin Zoulík 

- zajištění dostatečného počtu trenérů a pomocníků (hráčů) 

 

 

 

 

 

 

         Zpracoval: Martin Zoulík 


