VČS
Program VČS konané dne 27.5.2010 na ZŠ Labská 27, Brno
1) – přivítání členů a hostů, seznámení s programem VČS a jednacím řádem
– ing.Pospíšil
2) - volba komisí:
mandátová – sl. Píšťková, p.Macháň
návrhová – ing. Pospíšil, p. Kočí
volební – p. Beran, p. Pazourek
3) – návrh kandidátky
- ing. Pospíšil
4) – hlavní zpráva o plnění usnesení a činnosti klubu
- p. Strnad
5) – zpráva o hospodaření klubu
- ing. Havránek
6) – zpráva revizní
- ing. Chudý
- p. Strnad
7) – návrh rozpočtu
8) – návrh stanov
- ing. Pospíšil
9) – návrh koncepce klubu
- ing.Pospíšil
10) – diskuse + různé+ informace
11) – volby V.V.
- ing. Pospíšil
12) - zpráva mandátové a volební komise
- p. Macháň
p. Pazourek
13) – usnesení
- ing. Pospíšil

ad. 1) – přivítání členů, hostů a seznámení s programem volební VČS a jednacím
rádem provedl
-ing. Pospíšil
Jednací a volební řád VČS
a)
b)
c)
d)

VČS bude probíhat podle schváleného programu.
Řízením VČS jako předsedajícím je pověřen Ing. Jiří Pospíšil
VČS je usnášení schopna pří přítomností nadpoloviční většiny všech členů.
Usnesení této VČS jsou přijata, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina
přítomných členů.
e) O návrzích VČS se hlasuje veřejným hlasováním
f) Volby orgánů sdružení budou probíhat tajnou volbou na základě
kandidátních listin navržených VV sdružení.

g) VČS volí 5 členů výkonného výboru a 3 členy revizní komise, volební
období je stanoveno na 2 roky.
h) Jednotlivé mandáty získají ti kandidáti, kteří obdrží nadpoloviční většinu
hlasů přítomných kandidátů.
i) V případě vyššího počtu zvolených kandidátů, získávají mandáty ti
s nejvyšším počtem hlasů.
j) V případě rovnosti hlasů nebo nezvolení stanoveného počtu členů orgánů,
následuje další kolo volby, ve kterém se volí zbývající mandáty orgánů
sdružení
k) V dalších kolech volby může být kandidátní listina doplněna o kandidáty
navržené plénem VČS
l) Všichni přítomní členové mají právo svobodného projevu. O udělení slova
rozhoduje předsedající. Slovo může předsedající s odůvodněním odejmout.
Slovo odejme vždy, jestliže se příspěvek nevztahuje k projednávané věci
nebo neslučuje-li se s posláním a úkoly sdružení, je v rozporu se stanovami,
dobrými mravy a právním řádem České republiky.
m) Délka jednotlivých příspěvků je omezena na 3 minuty.
n) Na případné dotazy a připomínky odpovídají dotazovaní neprodleně
o) VČS bude vyhotoven zápis zachycující průběh jednání. V něm musí být
uvedeny všechny podané návrhy a přijatá usnesení. Usnesení musí být
formulována jasně a konkrétně a musí být kontrolovatelná. Zápis provede
zapisovatel sl. Píšťková a správnost ověří p. Strnad.

ad. 2) – volby jednotlivých komisí – ing. Pospíšil zahájil volby do jednotlivých
komisí:
mandátová – sl. Píšťková, p. Macháň
návrhová – ing. Pospíšil, p. Kočí
volební – p. Beran, p. Pazourek a z pléna vybraný p.
Mrázek
Ing. Pospíšil vyzval plénum před volbou k doplnění, případné změně
návrhů. Doplněn do volební komise byl p. Mrázek
ad.3) navržení na kandidátku do V.V. byli na kandidátku navrženi - p. Zündorf,
p. Zábranský, p. Pazourek, p. Strnad, p. Kočí.
Do revizní komise byli navrženi: p. Náprstek, p. Macháň a ing. Chudý
ad. 4) - hlavní zpráva o plnění usnesení a činnosti klubu

a) kontrola plnění usnesení:
- úkoly – ekonomické zabezpečení sezóny 2009/2010
- splněno
- zajistit podmínky sportovní, materiálně-technické, prostorové,
- splněno
personální pro úspěšnou činnost celého klubu
- splnění výkonnostních cílů u družstev J, D a žáků
– J+D+Ž splněno
- průběžné doplnění hráčských kolektivů u 8.+ 9. třídy
-splněno částečně
−

zajistit rozšíření členské základy, zvláště u 1.-3.třídy
- splněno částečně

- na základě smlouvy mezi a.s. a o.s. Kometa Group pokračovat v
dosavadní spolupráci
- splněno

b) hodnocení sezóny –
sportovní výsledky
mládežnické kategorie
Hlavním cílem stanoveným pro mládežnické kategorie byla výchova hráče a jeho
příprava pro další hokejový rozvoj.
V důsledku toho byla družstva postavena tak, aby se nejtalentovanější jedinci mohli
připravovat ve vyšší kategorii. Do pozadí bylo postaveno umístění v tabulkách
jednotlivých kategorií. K tomuto záměru výrazně přispěl fakt, že družstvo s nejtěžší
pozicí, tj. juniorka, si již koncem října zajistilo postup do play-off, a tím pádem
nebylo v ohrožení sestupu jako v minulých letech.
I přes upřednostňování výchovy hráče dosáhla naše družstva velice pěkných
výsledků v jednotlivých soutěžích, což bylo motivující jak pro hráče, tak i pro RT i
rodiče a další potencionální zájemce o LH.
Také hokejová veřejnost začala vnímat úspěšnost mlád. celků.
.EXTRALIGA

JUNIORŮ (r.90-91), (vyj. 3 hráči 89)

V letošní sezoně byl výkonnostní cíl hrát do šestého místa v tabulce a tím se
probojovat do Play-off. Na tento náročný program se mužstvo připravovalo
již v přípravném období (duben, květen, červen-2009). Mužstvo prodělalo
velice kvalitní letní přípravu ve sportovním areálu ZŠ Labská. V průběhu
přípravy se podařilo vyřadit hráče, kteří nechtěli na sobě pracovat a
zároveň jsme mužstvo vhodně doplnili. Už v této podobě se začalo tvořit
mužstvo jako tým, bez hvězd, ale zároveň silný kolektiv, což se
v průběhu sezony potvrdilo.
V předzávodním období (červenec, srpen-2009) se vyzkoušelo optimální
množství hráčů , kteří byli zařazeni do čtyřech pětic plus nadaní
dorostenci. Cílevědomá práce trenérů a hráčů se projevila na výsledcích,
které nám po dlouhé době zajistily účast v play-off.
Po dosažení tohoto úspěchu se mužstvo výrazně omladilo o perspektivní
dorostence, kteří dostali pravidelně možnost trénovat a hrát mistrovská
utkání EXLJ.
Juniorka byla v průběhu celé sezóny díky vedení klubu velice kvalitně
vybavena, jak po stránce materiální, tak po stránce personální.

1.ČÁST (11.9-31.10.2009) NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁST CELÉ SEZONY
20.- utkání – 3x týdně mistrovské utkání-obrovská zátěž.
9-vítězství
7-proher
4-nerozhodně v podloužení prohra
Celkem-31.bodů
6. místo postup do play-off
2.ČÁST (13.11.-9.12.2009)
10.-utkání
Omlazené mužstvo do setavy zařazeni dorostenci,dostávali prostor
v přesilových hrách tak ve hře v oslabení.Mužstvo hrálo s max. počtem
hráčů -22.
3-vítězství
7-proher

3.ČÁST (11.12.-6.3.2010)
22- utkání
5-vítězství
17-proher
2 utkání play-off vyřazeni HC Třinecem
trenéři – p. Kočí, p. Zajíc
vedoucí – p. Petlák

EXTRALIGA STARŠÍHO DOROSTU (r.92-93)
Soutěž ELSD v základní části byla nově rozdělena na tři skupiny po osmi.
V této části jsme obsadili šesté místo a nepostoupili jsme do play off
v prvním kole. Druhá část soutěže byla rozdělena na dvě skupiny po
dvanácti, kde jsme skončili na druhém místě, a tím si zabezpečili postup do
play off z druhého kola soutěže.
V základní části soutěže jsme 9krát vyhráli, 1krát výhra v prodloužení,
3krát prohra v prodloužení a 15krát jsme prohráli. Celkově jsme získali
32bodů z 28 utkání.
V nadstavbové části jsme 9krát vyhráli, 2krát výhra v prodloužení, 4krát
prohra v prodloužení a 7krát jsme prohráli. Celkově jsme v nadstavbové části
uhráli 35bodů z 22 zápasů.
V play off jsme narazili na vynikající Spartu Praha, se kterou jsme dvakrát
prohráli.

Celkové hodnocení sezóny 2009/2010 je ve větší míře kladné. Cíl v podobě
play off, který jsme si s hráči na začátku sezóny stanovili, byl splněn.

trenéři – p. Vlk, p. Beran
vedoucí – p. Holas

EXTRALIGA

MLADŠÍHO DOROSTU (r.94-95)

Družstvo se umístilo na 4.místě ve své skupině extraligy - střed.
Sezónu hodnotíme jako zdařilou. Skupina, ve které jsme hráli, vykazovala
vyrovnané zápasy.
Výkony jsme měli po celou sezónu vyrovnané, nikde nebyla propast v sérii
prohraných zápasů. V celkovém hodnocení jsme patřili k týmu s nejméně
obdrženými brankami po první Spartě, ale naopak jsme vykazovali nižší
produktivitu v počtu vstřelených branek. V průběhu sezóny se zapracovali do
týmu mladší kluci a naopak hráči s vyšší výkonností nastupovali ve starším
dorostu.
Tréninková činnost byla zaměřena na růst výkonnosti všech složek
sportovního tréninku dle jednotlivých období v průběhu sezóny.
Výkonnostní cíl byl splněn.

trenéři – p. Konečný, p. Pazourek
vedoucí – p. Mrázek

ŽÁKOVSKÁ LIGA 8.TŘÍD (r.95-96)
Mistr ČR
Mužstvo zahájilo přípravu v květnu 2009. Změny v kádru: 1 hráč zanechal
činnosti, 2 hráči odešli do jiného klubu, 7 hráčů bylo stabilně zařazeno do
přípravy mladšího dorostu již v letním období.
V průběhu hl. sezony vyzkoušelo tréninky a odbylo své první starty
v extralize mladšího dorostu dalších 8 hráčů z kádru 8.tř., což samo o sobě
považujeme za znak mimořádně kvalitní práce ve výchově hráčů. Samotný
kádr 8.tř. pro sezonu 2009/2010 tak zůstal díky zmíněným posunům výrazně
oslabený a bylo nutné jej doplnit o mladé hráče z nižší kategorie, a tak se
podařilo do týmu úspěšně zapracovat 3 hráče z bývalé 6.tř. V průběhu

soutěžního období jsme mohli využívat některé hráče z kádru mladšího
dorostu.
Záměrem v průběhu celého roku byla maximální snaha o optimální
hokejový růst všech stávajících hráčů 8.třídy. Důraz byl kladen na přípravu
pro dorosteneckou kategorii.
V tréninku jsme se soustředili především na zdokonalování individuální
techniky bruslení a práce s holí. V součinnosti hráčů jsme pokračovali
v rozvoji dovedností především při řešení situací 2:0, 2:1 a 3:2 před bránou
soupeře. Pracovali jsme také na založení útoku z vlastní třetiny a na
zrychlení přechodů z obrany do útoku a opačně.
Bylo odehráno 36 zápasů mistrovských a 21 přátelských, nebo
turnajových. Základní část s nástavbou skupiny D v ŽL jsme po 30
vítězstvích, 2 prohrách a 1 remíze, ziskem 59 bodů vyhráli. Výhrou
v základní části jsme vybojovali možnost účasti ve finálovém turnaji o mistra
ČR. Zde jsme potvrdili, roli favorita a družstvo získalo pro klub, po čtvrté
v řadě za sebou, titul Mistra ČR. Z celkového počtu 57 utkání v sezóně
družstvo pouze pětkrát podlehlo soupeři.
Výsledkové cíle z úvodu sezóny tak byly bezpochyby splněny a celkově tedy
hodnotím uplynulý rok jako úspěšný.
trenéři – p.Nizner, ing. Zbořil
vedoucí – Dr. Zacha

ŽÁKOVSKÁ LIGA 7.TŘÍD (r.96-97)
Družstvo bylo nutné po skončení sezóny nově postavit z důvodů posunů.
V září zahájilo boje o body v žákovské lize. Bylo zařazeno do skupiny ŽL
Jihomoravského kraje a Vysočiny a postoupilo v nádstavbě mezi šest
nejlepších mužstev se ziskem 16 bodů. Nastříleli jsme 74 branek a 86
dostali, vyhráli 8 utkání a 13 prohráli. Tento výsledek je možné považovat
za maximum, kterého bylo družstvo schopné dosáhnout. Celkově skončilo
družstvo na 5.místě ve finálové skupině.
V některých utkáních, zvláště v nadstavbové části, podávalo mužstvo
výkony, srovnatelné s nejlepšími mužstvy soutěže.
Úkolem pro příští sezonu je doplnění mužstva o hráče, kteří se neuplatní
v mladším dorostu, aby mužstvo po výkonnostní stránce mohlo opět hrálo
důstojnou roli ve skupině žákovské ligy.
trenéři – p. Náprstek, p. Zukal
vedoucí – p.Hladký

ŽÁKOVSKÁ LIGA 6.TŘÍD (r.97-98)
Žákovskou ligu Jihomoravského kraje a Vysočiny 6. tříd jsme se ziskem 59
bodů vyhráli a zajistili si účast na neoficiálním MČR, které se konalo v Brně.
Zde jsme po dvoudenním turnaji a čtyřech kvalitních a vyrovnaných utkáních
obsadili stejně jako loni konečné 2. místo. Mistrovská část sezony byla též
zpestřena vánočním turnajem ve Vítkovicích a lednovým mezinárodním
turnajem v Dětvě na Slovensku.

Cíle ve výchově a přípravě hráčů byly splněny.
trenéři – p. Moskal, p. Petlák
vedoucí –ing. Jirůšek

ŽÁKOVSKÁ LIGA 5.TŘÍD (r.98-99)
V žákovské lize 5. tříd skupiny Jihomoravského kraje a Vysočiny jsme
obsadili za družstvem Zlína konečné druhé místo. Vánoční období jsme si
zpestřili turnajem v Kolíně. Na závěr sezony se deset hráčů r. 1999 pod
vedením trenérů Zábranského a Moskala zúčastnilo turnaje Eon Cup,
pořádaného v Brně. Myslím, že sezonu můžeme hodnotit celkově kladně,
nejen podle dosažených výsledků, ale i z pohledu výkonnostního růstu hráčů.
Bez větších problémů proběhla i adaptace chlapců v novém školním prostředí
ZŠ Labská.
Trenéři: p. Moskal, p. Petlák
Vedoucí: p. Partyka

PŘÍPRAVKA – 4.TŘÍDA (1999-2000)
Družstvo sehrálo řadu soutěžních i přátelských zápasů. Prokazuje se jako
velmi perspektivní družstvo s řadou výrazných individualit. V průběhu sezóny
sehráli 60 zápasů, z toho pouze 4x prohráli. Pět až šest nejlepších hráčů
nastupovalo úspěšně i v ŽL 5.tříd.
trenéři – p. Zábranský
vedoucí – p. Buchal, p. Svoboda

PŘÍPRAVKA - 3.TŘÍDA (2000-2002)
V hlavní sezóně jsme sehráli 21 mistrovských utkání s bilancí: 17 vítězství, 1
remíza a 3 porážky. Dále jsme absolvovali 7 turnajů – v Brně na Halách dětí
a mládeže, Prostějově, Mostě, Příbrami, Hodoníně, Zlíně a znovu v Brně na
Úvoze. Na turnajích jsme odehráli 30 utkání, s bilancí 20 vítězství, 3 remízy a
7 proher. Celkem jsem tedy za sezónu 2009/2010 odehráli 51 utkání, v nichž
jsme 37x vyhráli, 4x remízovali a 10x prohráli.
Jelikož jsme celou sezónu odehráli s téměř o rok staršími soupeři, hodnotíme
tuto sezónu jako velmi úspěšnou.
trenéři- p. Hubáček, p. Horáček
vedoucí – p. Konečný

PŘÍPRAVKA MŠ-2.TŘÍDA (2003-2005)

Tréninky byly zaměřeny na základní bruslařské dovednosti, individuální
činnosti s kotoučem, ale hlavně podchycení zájmu o hokej. Velmi důležitá je
spolupráce s rodiči.
Do
turnaje 2.tříd v minihokeji jsme přihlásili celkem 4 družstva. Družstvo
„A“složené ze žáků 2.tříd bylo velice úspěšné, z 10 turnajů jich vyhrálo
celkem 6. Ostaní 3 družstva byla složená ze žáků 1.tříd a MŠ a v soutěži se
teprve „oťukávaly“
Mimo tyto
turnaje sehrálo družstvo 2.tříd 15 přátelských utkání a vyhrálo turnaj v
Chotěboři a velmi silvě obsazený turnaj v Jaroměři.
Družstva stávající
2.třídy čítá 22 hrářů + 3 brankáře. Družstvo 1 třídy (ročník 2003) má užší
kádr – 15 hráčů + 3 brankáře. Zde je nutné okamžitě družstvo doplnit!!
Základna MŠ čítá 53 chlapců, zde se sestavení družstva na příští sezónu
nemusíme obávat (jedná se o ročníky 2004/2005).
trenéři – p. Kříž, Točík, Čáp, Přezvinský, Malý,
vedouucí – p. Dujsík, p. Hrazdira
V rámci koncepce ČSLH pracují při ZŠ Labská hokejové třídy (tzv.rozšířená
výuka tělesné výchovy) v 5.-8. ročníku. Celkem na školu dochází 52
hokejistů těchto ročníků. Dále máme na škole hráče v 1.-4.ročníku, kteří
navštěvují nepovinný předmět bruslení.
V
příštím roce se jeví jako problém zřízení budoucí 5.hokejové třídy, neboť se
plně nedaří přesvědčit rodiče o vytíženosti led.ploch, finanční výhodnosti,
výhodách sportovních středisek, propojenosti školy a oddílu.

Dále pracovali jako:
hlavní manažer – p. Pazourek
skaut – p. Beran, p. Náprstek
trenér brankářů – p. Odehnal

Tréninková činnost v hlavním období probíhala v HHDM za Lužánkami.
Družstva obdržela požadovaný počet tréninkových jednotek, někdy však
krácených. Zápasy byly zajištěny.
Připomínky byly k počtu a velikosti kabin, sklad výstroje byl mimo haly,
nedostačující byly podmínky pro rozcvičování v zimním období, vč.zázemí pro
posilování a pro trenéry. Družstva se s těmito danými podmínkami vyrovnala
a vážila si především kvality ledu a možnosti tréninku, neboť hala Rondo, jak
je všeobecně známo, byla v rekonstrukci a mládež zde proto nemohla
trénovat. Děkujeme společnosti HT Group za vstřícnost.
Spokojenost byla s materiálním a finančním zabezpečením chodu klubu, s
lékařským a rehabilitačním zázemím (pí.Vincourová).
Součástí práce klubu byla organizace různých turnajů, mimo E.ON Cup 2010,
to bylo neoficiální MR ČR 6.tříd, mezinárodní turnaj dr. Martina Strnada a
další. Velmi pozitivně byla hodnocena akce iniciovaná vedením a.s „Víkend s
Kometou“, kterého se zúčastnila téměř stovka hokejistů, pod vedením
mládežnických trenérů i hráčů 1.mužstva. Akce bude opakována koncem
května. Úspěch měly kurzy bruslení pro MŠ.
Nově tuto sezónu byly zařazeny pravidelné tréninkové jednotky brankářů pod
vedením trenéra Jaroslava Odehnala. Brankáři jsou rozděleni do dvou skupin
– mladší a starší. Vedení klubu i rodiče vidí velký přínos pro chlapcebrankáře, kteří tyto tréninky hojně využívali.

c) oblast ekonomická:
V uplynulé sezóně se podařilo zajistit základní požadavky jednotlivých
družstev pro závodní činnost. Vedení klubu oceňuje rozhodující podíl Magistrátu
města Brna Děkuje též rodičům a dalším sponzorům. Oceňujeme přístup rodičů
k pomoci zajištění nadstandardních akcí, jako jsou turnaje, mezinárodní zájezdy
apod.

Zvýšeny byly ceny za led v HHDM, pronájmy prostor, energie, doprava, rozhodčí,
výstroj. Velkým nákladem byla doprava žáků mezi ZŠ Labská a HHDM.
Důležitým příjmem pro oddíl je příjem z reklamní činnosti. Využíváme této
příležitosti a obracíme se touto cestou na rodiče o pomoc při zprostředkovávání
reklamní činnosti, zajištění darů, které jsou nejvhodnější formou z důvodů
daňových. Reklama může být provedena na stadionech kde naše družstva působí (i
v hale Rondo), na jejich výstroji, v různých tiskovinách, v průběhu zápasů a dalších
médiích. Důležitým zdrojem příjmů jsou členské příspěvky

VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ STANOVENÁ NA SEZÓNU 2010/2011 :
1+MŠ
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6.-9.třída

4 000,-- Kč
4 000,-- Kč
5 000,-- Kč
8 000,-- Kč
10 000,-- Kč
12 000,-- Kč

1.část
2. část
2 000,-- Kč
2 000,-- Kč
2 000,-- Kč
2 000,-- Kč
2 500,-- Kč
2 500,-- Kč
4 000,-- Kč
4 000,-- Kč
5 000,-- Kč
5 000,-- Kč
6 000,-- Kč
6 000,-- Kč

u žáků navštěvující ZŠ Labská (hokej jako výuka - příspěvek OŠMT) je výše
příspěvků:
5. třída
8 000,-- Kč
4 000,-- Kč
4 000,-- Kč
6.-9.třída
9 000,-- Kč
4 500,-- Kč
4 500,-- Kč
MLADŠÍ DOROST – hráči navštěvující první ročník středních škol příspěvek na
činnost – 3 000,-- Kč
splatnost: do 30.9.2010
splatnost příspěvků –
2.část - do 30.9.2010

1. část – do 30. 6. 2010

- rozhodující pro stanovení příspěvku je třída, kterou žák navštěvuje, i když hraje
za jiné družstvo. (pozn.platí i hráči mladšího dorostu navštěvující 9.třídu)
- nebudou se vracet příspěvky při přechodu do jiného HC.
- platby budou v letošním roce prováděny pomocí složenek, převodem, hotově

- výše členských příspěvků je stanovena na 1 hráče s ohledem na výši soutěže a
četnost TJ
případné úlevy z placení členských příspěvků:
- mladší ze sourozenců hradí ½ výše příspěvku
- vedoucí družstva (1 osoba nebo 2 osoby s polovičním příspěvkem) s hmotnou
odpovědností je osvobozen od placení příspěvku
- sociální případy podají žádost doloženou potvrzením o příjmu, nezaměstnanosti
apod. s vyjádřením ved. dr. a hl. trenéra na sekretariát HC. Žádosti budou
projednány na VV. HC.

Dalším zdrojem je příspěvek: SCM, ST, příspěvek MMB, dotace ČSLH,BTS.
Klub bude v následující sezóně hradit družstvům:
−

ledovou plochu na soutěžní zápasy a tréninky :
u žáků od zahájení sezóny do 31.3.2011
u mladšího a staršího dorostu a juniorů od zahájení sezóny do 31. 3. 2011
v této četnosti:
- „J“,“SD“ „MD“,
5x týdně
- 5. – 8. tř.
4x týdně
- 4. třída
3-4 x týdně
- 3. třída
3-4 x týdně
- 2. třída
2x týdně
- 1. třída
2x týdně
- MŠ
2x týdně

- náklady na dopravu k MU
- rozhodčí
- hřiště, tělocvičnu, bazén dle požadavků trenéra na ZŠ Labská
- výzbroj a výstroj (u žákovských družstev dle požadavků a možností klubu)
- v rámci SCM u družstev juniorů, staršího i mladšího dorostu příspěvek na stravu u
utkání na hřišti soupeře, hole dle zavedeného systému, rozhodčí a cestovné u
přípravných zápasů, zdravotní služby, cestovné a ubytování
- správu oddílu – platy a režie

V rámci oddílu budou vedeny analytické účty – J, SD, MD žactvo, správa
oddílu. Účetnictví povede externí firma ing. Havránka, daňové poradenství
dr.Burdová
Pokladnu pí. Pešková. Problematiku ohledně příspěvků bude řešit sekretářka HC
Ivana Píšťková.

d) členská základna:
V současné době má klub

-

690

do 18 let

-

450

nad 18 let

-

240

členů

To znamená, že jsme největším hokejovým klubem v Brně.
Členem klubu se může stát každý po zaplacení ročního čl. příspěvku 3000,--Kč na
sekretariátu HC, kde mu bude vystavena členská průkazka.
Vstup na utkání 1.mužstva bude řešen ve spolupráci s a.s.

e) práce V.V.
V.V. pracoval ve složení: předseda
místopředseda
předseda MTK
přestupy hráčů, jednání s rodiči
propagace klubu
členové

p.Strnad
ing. Pospíšil
p. Kočí
p. Náprstek
p. Macháň
p. Beran, ing.Novák

Na chodu správy oddílu se dále podílela pí. Pešková, ing. Havránek,
pí. Havránková – účetní, dr. Burdová – daňová poradkyně, p. Menšík – skladové
hospodářství, kolektiv lékařů, sekretářka – sl. Píšťková.
V.v. se scházel většinou 1x za 2-3 měsíce. TMK se scházela 1x za 2 měsíce, kde
pozornost byla věnována problémům metodickým a organizačním záležitostem.
Kolektiv vedoucích družstev se scházel obdobně jako TMR a řešil otázky chodu
jednotlivých družstev. Dále probíhali schůzky SCM a HT.

f) spolupráce se ZŠ Labská
Na ZŠ byly od 1.9.1999 zřízeny hokejové třídy od 5. po 9. ročník. Část rodičů
převedla chlapce na ZŠ Labská, ale menší část rodičů ponechala chlapce na
kmenové škole. V této věci je potřeba, aby si rodiče uvědomili nutnost existence
sportovních tříd, které jsou zařazeny do celého sportovního systému výchovy hráče
- TJ, přípravky, HT, SCM, „M“.
Zařazení dítěte do sportovní třídy umožňuje lepší využití ledové
plochy v levnějších hodinách, návaznost na školní rozvrh a tím úsporu času dítěte,
snazší operativnost při uvolňování žáků a šetří čas i rodičům. Velmi důležité bude v
nastávající sezóně, kdy budeme vozit žáky za Lužánky, neboť Rondo bude k
dispozici nejdříve od listopadu 2010.
Třídy jsou naplňovány tak, aby ve třídě byly i dívky, dále jsou vybrány i pí.
učitelky, které mají kladny vztah ke sportu a k žákům – hokejistům.
Ředitelství školy dále připravilo pro žáky 1. – 4. tříd výuku bruslení 1x týdně
z prostředků školy. Na škole jsou výborné podmínky pro všestrannou přípravu
(sportovní areál, bazén, tělocvična).
Velmi dobrá byla komunikace hlavního trenéra, který jako učitel ZŠ řešil
problémy organizační i výchovné.

g) perspektiva klubu
Náš oddíl Kometa Group o.s. již 4 roky společně pracuje s a.s. Kometa Group na
základě uzavřené smlouvy. Základní principy smlouvy byly plněny, v průběhu
sezóny byly konzultovány různé upřesnění.
Díky vlastním aktivitám a dotacím nám hradila a.s. ledovou plochu, a to vzhledem
k cenám na HHDM (tréninková jednotky činí takřka 4 000,- Kč v minulé sezóně
Rondo cca 2 000,- Kč). A.s společnost hradila také část platů trenérů a část smluv s
hráči SCM a některé další aktivity, jako např. rehabilitace, část zdravotních
prohlídek a podobně.
S vedením a.s. byl dohodnut systém práce v o.s. O.s. nesla plnou zodpovědnost za
jmenování trenérů, výsledky družstev i finanční zabezpečení činnosti družstev,
Klub se bude i v příštím období dále rozvíjet jako jeden sportovní celek, i když z
důvodů dotačních je třeba zajistit činnost o.s. Větší propojenost bude zajištěna
účastí 2 členů a.s. (p. Zündorf a p. Zábranský) ve V.V. a 1 člena o.s. v a.s. V rámci
stanov bude a.s. jako právnická osoba smluvním členem. Smlouva se připravuje.
A.s. se bude zásadně podílet na financování provozu klubu – převezme platbu
trenérů, dopravy, rozhodčích, výstroje, část ledové plochy (nad rámec dotací) a
částečně provoz klubu. Nově byla vytvořena skupina skautů p. Beran, p. Mífek, p.
Náprstek, hlavní manažer mládeže – p. Pazourek, která má za úkol zkvalitnění

hráčských kádrů dle požadavků trenérů. Věřím, že nové trenérské vedení mužů
bude dávat příležitost i vlastním odchovancům, což je vlastně naším konečným
cílem. Stále trvají odchody juniorů, dorostenců, ale i žáků do jiných celků. I když
daleko méně než dříve byli rodiče ovlivňováni sliby agentů a klubů. Bohužel
skutečnost hovoří o tom, že většina chlapců se vrací zdevastovaná hráčsky i
morálně zpět a potom se těžko vrací do bývalého družstva. Věříme, že extraliga v
Brně přinese zásadní průlom v této situaci.
Postoje rodičů ke klubu vždy nejsou dle našich představ. Setkáváme se s
pomlouváním trenérů, znevažování jejich práce, špatné jsou často i vztahy mezi
rodiči samými. Setkali jsme se také s tím, že rodiče pomlouvají vedení klubu u
důležitých sponzorů. U některých chybí vztah k mateřskému klubu, zajímá je jen
jejich syn. Dále se setkáváme též s různými utajovanými starty žáků v jiných
družstev či klubech bez informace trenérovi, či různé nepravdivé omluvenky ve
škole. Jistě bychom si všichni přáli, aby se toto změnilo.

h)Obsazení trenérských postů pro sezónu 2010/2011
sportovní manažer

extraliga juniorů

Pazourek Pavel

-

hlavní trenér:
asistent :

Kočí Vlastimil
Zajíc Leoš

extraliga staršího dorostu

-

hlavní trenér:
asistent:
vedoucí:

Pazourek Pavel
Vlk Milan
Mrázek Petr

extraliga mladšího dorostu

-

hlavní trenér:
asistent:
vedoucí:

Konečný Jan
Beran Karel
Zbořil Josef

vedoucí sportovních tříd

Nizner Jan

8.třída

-

hlavní trenér:
asistent:
vedoucí:

Nizner Jan
Moskal Marek
Hladký Petr

7.třída

-

hlavní trenér:
asistent:
vedoucí:

Moskal Marek
Nizner Jan
Jirůšek Roman

6.třída

-

hlavní trenér:
asistent:
vedoucí:

Zábranský Libor
Mifek Jiří
Buchal Pavel

5.třída

-

hlavní trenér:
asistent:
vedoucí:

Náprstek Miloš
Hubáček Petr
Kavický Pavel

4.třída

-

hlavní trenér:
asistent:
vedoucí:

Hubáček Petr
Barus Miroslav
Konečný Tomáš

vedoucí přípravky

-

3.třída

-

hlavní trenér:
asistent:
vedoucí:

Barus Miroslav
Holas Robert
Dujsík Tomáš

2.třída

-

hlavní trenér:
asistent:
vedoucí:

Kříž Vladimír
Barus Miroslav
Bouzek

1.tř+MŠ

-

hlavní trenér:
asistent:
vedoucí:

Kříž Vladimír
Barus Miroslav
Hrazdira Ivan

brankáři

-

hlavní trenér

Odehnal Jaroslav

starší žáci

-

hlavní trenér:
asistent:

Horáček Jiří
Mífek Jiří

Barus Miroslav

ch ) výkonnostní cíle:
extraliga juniorů
- play off
extraliga staršího i mladšího dorostu
- play off EXL
5. – 8. třída
- bez výkonnostního cíle, finálová skupina - MČR
3. – 4. třída
- zkvalitnění bruslařských, obratnostních dovedností, bez
výkonnostního cíle, návyk na soutěžní prostředí
2. – 1. třída
- zapojení co nejvíce dětí, první kontakty v soutěžích

(minihokej)
- vzbuzení zájmu o sport, soužití v kolektivu, první
seznámení s bruslením formou her

MŠ

Působiště klubu –

Junioři +1.-4.třída
5. třída – SD

HHDM Brno
hala Rondo

i) závěr
Ve svém vystoupení se snažil p. Strnad shrnout to nejpodstatnější co se
v klubu děje, nebo se dít bude. Vše samozřejmě nebylo ideální, vše se nepovedlo
tak, jak bychom si přáli.
Vy rodiče, kteří nám svěřujete své děti, máte nátok na to, aby Vaše dítě bylo
připravováno co nejlépe a v co nejlepších podmínkách. Věřím, že pro to udělají
všichni maximum a že Vaše představy budou naplněny.
Závěrem poděkoval p. Strnad i všem svým spolupracovníkům ve výboru a
oddíle, všem trenérům, vedoucím, obětavým rodičům, hráčům za odvedenou práci
v uplynulém roce, poděkoval všem hostům a sponzorům za podporu. Speciálně
děkuje trenérům, kteří ukončili činnost – p. Andrýsek, p. Zukal, p. Čáp, p.
Přezvinský a ve V.V. p. Pospíšil, p. Beran, p. Macháň a p. Náprstek, p. Ing.Novák

ad. 5) – zpráva o hospodaření
Zprávu o hospodaření podal pan ing. Havránek z fy., která provádí pro HC
Kometa Group o.s. účetnictví. Zpráva viz. samostatná příloha č. 1.
ad. 6) – revizní zpráva
Zprávu podal ing. Chudý Zdeněk Zpráva viz. samostatná příloha č. 2.
ad. 7) – návrh rozpočtu na rok 2010
Návrh rozpočtu byl přednesen p. Strnadem a jeho plné znění je také jako
samostatná příloha č. 3.
ad. 8) – návrh stanov

Návrh stanov přednesl ing. Pospíšil (viz. samostatná příloha) a stanovy byly
plénem odsouhlaseny jednomyslně.

ad. 9) – návrh koncepce klubu
Návrh přednesl ing. Pospíšil (viz. samostatná příloha) a koncepce byla
plénem odsouhlasena jednomyslně.

ad. 10) diskuze p. Hartl – MŠ – rozdělení hráčů v MŠ + 1.třídě příští sezónu podle ročníků nebo
tříd
odpověď p. Strnad – v těchto věkových kategoriích dle výkonnosti chlapce.
pí. Filípková + p. Věžník + kolektiv rodičů 4.třídy – ročník 2000 – 5.třída je
složena z většinové části hráčů 4.třídy cca 15 hráčů, požadují odpolední tréninky –
nestíhají školu, na ZŠ Labskou nechtějí
odpověď p. Strnad – nabídka ZŠ Labském, 5.třída už je v systému ST, pokusíme se
budoucí 5.třídě nastavit tréninkový proces tak, aby co nejméně zasahoval do
školního vyučování, zájem o přechod žáků na ZŠ
p. ing. Biolek – pochválil práci klubu, navrhl seminář pro rodiče z oblasti
životosprávy atd.
odpověď p. Strnad – zvážíme, pokusíme se něco takového připravit Po schůzi
dohodnut termín 10. nebo 17.9., ve spolupráci s p. Ing.Biolkem
kolektiv rodičů MŠ + 1.třída – lepší spolupráce trenéra s rodiči, hlavně v
nejmadších kategoriích, zintenzivnit schůzky s rodiči – poradenská činnost atd.
odpověď p. Strnad – požadavek předáme trenérům – p. Barusovi, p. Křížovi
ad 11. ) volby

členská schůze je ve smyslu stanov usnášeníschopná. Volby proběhly v
pořádku na navržení kandidáti byli zvoleni do V.V. a RK jednomyslně.

ad. 12) zpráva mandátové a volební komise - viz samostatná příloha

Usnesení VČS, konané 27. 5. 2010
Výroční členská schůze schvaluje:
a) zprávu o hospodaření
b) návrh rozpočtu na rok 2010
c) hlavní směry činnosti pro příští období
d) výsledky voleb výkonného výboru a revizní komise
e) koncepci rozvoje klubu
f) úpravu stanov

ukládá výkonnému výboru
- zabezpečit ekonomicky sezónu 2010/2011
- zajistit podmínky sportovní, materiálně – technické, prostorové,
personální pro úspěšnou činnost celého klubu
ukládá realizačním týmům jednotlivých družstev
d)
e)
f)
g)

splnit stanovené výkonnostní cíle u družstev J, D, Ž
systematicky doplňovat a zkvalitňovat kádry jednotlivých družstev u 4.8.třídy. včetně hráčů z brněnského regionu
zajistit rozšíření členské základny, MŠ – 3. třídy.
zajistit patřičné počty žáků pro ST 5.-6.třídu

Trenérům a vedoucím
a) vypracovat tréninkové plány
Návrhová komise:

ing. Pospíšil
p. Kočí

V Brně27.5.2010

Tento zápis zapsala:
Za správnost ověřil:

………………………………………….
P í š ť k o v á Ivana– sekretář HC
S t r n a d Lubomír – předseda HC

