
 

 

 

 

 

 

 

 ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE HC SKUTEČ KONANÉ 18. 3. 2014 

 

 

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

M.Zoulík, P.Zoulík, T.Jankovský, J.Kusý st., J.Kusý ml., P.Florián. 

Ostatní: M.Minařík, O.Váško, O.Netolický, T.Hladík, A.Herynek, M.Vágner 

 

 

1. Zahájení – provedl předseda klubu Jiří Ligr. 

 

2. Schválení programu – navržený program byl schválen počtem 12 hlasů. 

 

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Na zapisovatele nevržen Martin Zoulík, schváleno počtem 

11 hlasů. Ověřovatelé – petr Florián a Milan Minařík – schváleno počtem 11 hlasů. 

 

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

 V sezoně 2012/2013 jsme obdrželi dotaci od hokejového svazu, a to na středisko mládeže 

(55.200 Kč) Od Sportovní unie Chrudimska jsme získali 1.500 Kč. Dotace byly řádně 

vyúčtovány. 

 Od sponzorů se nám podařilo získat  podstatně méně peněz než v loňském roce, přestože 

P.Zoulík získal některé nové partnery.  

 Náklady na A mužstvo. 

 Bufet. Děkujeme obsluze Slávce Hrouzkové a Janě Horákové. 

 

5. Hodnocení jednotlivých mužstev – seznámení s výsledky provedli: 

 Přípravky – vedení mužstva (Zbyněk Prášek) se nezúčastnilo. Pozitivní je účast mužstva ve 

druhé části soutěže. 

 2005 – Lubomír Kusý – mužstvo začalo letní přípravou, v sezoně mělo pomalejší rozjezd, 

postupně se zlepšovalo, jako jediní porazili první mužstvo Pardubic, sezona je celkově 

hodnocena kladně.  

 Ml. žáci – Michal Dalecký – kategorie, ve které bylo 13 + 2 hráči, z toho dva hráči 2004. 

Mužstvo začalo dobře, postupně došlo ke zhoršení výsledků (problémy v realizačním týmu), 

spolu se staršími žáky nepostoupili do nadstavbové části. MŽ skončili na 8. místě 

v Pardubickém kraji. 

 St. žáci – Olda Žák + Michal Dalecký – sezóna byla úspěšná už jen díky tomu, že s počtem 7 

stabilních hráčů soutěž odehráli. Museli vypomáhat mladší žáci. SŽ skončili také na 8. místě 

v Pardubickém kraji. 

 Dorost – P.Zoulík – počet hráčů 13 + 2, důležité bylo vyřešení postu brankáře, protože před 

sezonou nečekaně skončil P.Stehno. Mužstvo táhl silný ročník 1998, ostatní se přidali a 

R.Pelcovi v bráně vypomáhal M.Dostál. Mužstvo nečekaně postoupilo do play off, kde 

v prvním kole neuspělo s Poličkou, ale v zápasech o třetí místo „převálcovali“ Chotěboř 

celkovým skóre   17:3. V rozhodujících zápasech mužstvo podržel M.Dostál, přestože proti 

němu hráli borci o čtyři roky starší. 

 Muži – M.Minařík – mužstvo začalo trénovat v ½ září v Hlinsku, v mladém kádru se 

vystřídalo cca 25 hráčů, „zdravé jádro“ tvoří 5 – 6 odchovanců. Mužstvo se podařilo posílit 

(M.Vágner) a stabilizovat, zlepšily se i výsledky. Ke konci sezony hráči sehráli dobré 



                                      

                                
 

 

 

zápasy, těsně prohráli s Poličkou. Zápasy s Lanškrounem nevyšly podle představ, zde se 

ukázala největší slabina – chybějící lídr (střelec), který by takovéto zápasy rozhodoval. 

Mužstvo absolvovalo 36 zápasů za sezonu, což je oproti loňsku druhý extrém. Mužstvo 

potřebuje posílit zejména v obraně, nejlépe zkušenými hráči. 

 

V následné diskuzi bylo řešeno:  

 řešeno jednání o přestupu O. Dospěla z Litomyšle (neúspěšné z důvodu výše požadované 

částky), 

 musí být zlepšena propagace A mužstva. Takřka nulová propagace je také jeden z důvodů 

malé návštěvnosti zápasů. Je třeba sehnat jednoho člověka, který by se o tuto oblast staral 

(plakáty, rozhlas, stránky HC, noviny apod.). 

 výbor musí do konce dubna rozhodnout o trenérovi pro A mužstvo. M.Minařík má zájem 

pokračovat v započaté práci. 

 dostali jsme grant na sociální zařízení u šaten HC. Dotace je 80.000 Kč, bourací podobné 

práce je třeba zajistit brigádnicky. A mužstvo přislíbilo pomoc. 

 poděkování J.Kusému za organizaci plesu. Výnos z plesu je velmi podstatná část příjmů 

klubu.         

 V příští sezoně nebudeme realizovat reklamu do ledu, při současné kvalitě úpravy ledu na ZS 

ji nelze kvalitně zajistit. Zvažujeme instalaci „pohyblivé“ reklamy, J.Ligr a P.Zoulík musí 

dořešit podrobnosti. 

 Byly diskutovány možné posily pro A mužstvo (P. Jančařík, P.Fink, hráči z ZH Pardubice). 

Tyto hráče musí vedení A mužstva oslovit, v případě zájmu budeme řešit ekonomické 

možnosti a přínos pro mužstvo. 

 

Členské příspěvky za rok 2014 nemají zaplacené: Jan Blaha, Petr Horák, Radek Janoušek, Pavel 

Kolář, Rudolf Talácko, František Valečka, František Klusoň.  

 

 

 

           Zpracoval : Martin Zoulík 


