
HC KOMETA BRNO

         Zápis VČS 2012

Program VČS konané dne 24. 5. 2012
na ZŠ Labská 27, Brno

1)  přivítání členů a hostů, seznámení s programem VČS, jeho schválení a seznámení

     s jednacím řádem

                                                            P. Pazourek

2)  volby komisí:

mandátová – pí Píšťková, p. Kavický

návrhová – p. Kočí, p. Odehnal

volební – p. Horáček, p. Beran

     3)  hlavní zpráva o plnění usnesení a činnosti klubu  p. Strnad

     4)  zpráva o hospodaření klubu  p. Ing. Havránek

     5)  zpráva revizní komise p. Náprstek

     6)  návrh rozpočtu p. Strnad

     7)  diskuse + různé+ informace p. Pazourek

     8)  volby do VV a dozorčí rady p. Horáček

     9)  zpráva volební a mandátové komise p. Pazourek

     10) usnesení P. Pazourek 

KOMETA GROUP o.s., Obřanská 165, 614 00 Brno, IČO: 449 90 014, 
doručovací adresa: Labská 27, 625 00 Brno

sekretariát: hala Rondo, Křídlovická 35, 603 00 Brno
Tel./fax: +420 543 233 737, e-mail: kometamladez@kometagroup.cz, www.hc-kometa.c  z  

mailto:kometamladez@kometagroup.cz
http://www.hc-kometa.cz/


HC KOMETA BRNO

ad. 1)  přivítání členů, hostů a seznámení s programem VČS a jednacím řádem  provedl

      P. Pazourek  

Jednací řád VČS

a) VČS bude probíhat podle schváleného programu.
b) Řízením VČS jako předsedajícím  je pověřen pan Pavel Pazourek
c) VČS je usnášení schopna pří přítomností nadpoloviční většiny všech členů.
d) Usnesení této VČS jsou přijata, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.
e) O návrzích VČS se hlasuje veřejným hlasováním
f) 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.

g) Délka jednotlivých příspěvků je omezena na 3 minuty.
h) Na případné dotazy a připomínky odpovídají dotazovaní neprodleně
i) Z 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 p. Horáček a správnost ověří p. Strnad.

j) Účastní se členové výboru, trenéři, vedoucí družstev

ad. 2)  volby komisí 
p. Pazourek zahájil volby do jednotlivých komisí:

mandátová – pí Píšťková, p. Kavický

návrhová – p. Kočí, p. Odehnal

volební – p. Horáček, p. Beran

Členové komisí byli jednomyslně zvoleni.
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ad. 4)  hlavní zpráva o plnění usnesení a činnosti klubu

a) kontrola plnění usnesení:

Úkoly výkonného výboru:

a) Zabezpečit ekonomicky sezónu 2011/2012 - splněno
b) Zajistit podmínky sportovní, materiálně – technické, prostorové, personální pro 

úspěšnou činnosti celého klubu - splněno

Úkoly realizačních týmů jednotlivých družstev:

a) Zajistit přidělení titulu Sportovní akademie pro KOMETA Group o.s. - nesplněno
b) Splnit stanovené výkonnostní cíle u družstev J, SD, MD, žáků - splněno
c) Systematicky doplňovat a zkvalitňovat kádry jednotlivých družstev

u 4. - 8. třídy, včetně hráčů z brněnského regionu – částečně splněno
d) Zajistit rozšíření členské základy, MŠ – 3. třída - splněno
e) Zajistit patřičné počty žáků pro ST 5. - 6. třídu – částečně splněno

Úkoly trenérů družstev:

a) Zpracovat tréninkové plány dle pokynů sport. manažera - splněno

b) hodnocení sezóny

   Sportovní výsledky
mládežnické kategorie

Extraliga juniorů

Letní příprava proběhla tradičně na ZŠ Labská, kde jsme měli k dispozici tělocvičnu, 
hřiště, atletickou dráhu a bazén. Posilovnu jsme využívali v areálu VUT na Palackém vrchu. K 
dispozici byly také prostory haly Rondo. Materiální i zdravotní zabezpečení bylo na výborné 
úrovni.

Letní přípravu narušovaly jen školní povinnosti, především maturitní zkoušky. 
Tréninková morálka většiny hráčů byla velmi dobrá.
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Mužstvo mělo jedenkrát za týden trénink na ledě /HHDM/, kteý si hradili hráči sami.
Během přípravy na ledě, ve které bylo odehráno také deset přípravných zápasů jsme 

vytvořili konečný kádr pro sezonu 2011/2012. Sestavu tvořili většinou naši kmenoví hokejisté. 
Hostovali jen J. Wasserbauer, J. Peslar, J. Kozák, D. Zelenka.

V soutěži mužstvo podávalo výborné výkony. Vyhráli jsme naši moravskou skupinu a 
bodovali jsme i s mužstvy z Čech. V celkové tabulce po krátkém vedení jsme se pohybovali na 
druhém místě. V této době /prosinec/ projevili o naše hráče mužstva dospělých. Tyto odchody 
mužstvu neprospěly. Dostávali sice příležitost mladí, avšak na trénincích chybělo dostatek hráčů, 
sestavu jsme určovali těsně před zápasem. Úroveň mužstva poklesla. Ke konci sezony se tito 
hráči vraceli, avšak jejich výkonnost byla slabší. Také se to projevilo na slabší soudržnosti 
mužstva. Do posledního zápasu jsme bojovali o udržení v první čtyřce /přímý postup do play 
off/. Nakone jsme obsadili slušné páté místo základní soutěže.

V zápasech play off se znovu vytvořil výborný kolektiv a po vítězstvích a postupu s 
Plzní, Karlovými Vary a Litvínovem jsme prohráli až ve finále s Chomutovem. Celkově se 
junioři umístili v ročníku 2011/2012 na druhém místě.

Po celou sezonu hráči prokazovali morální kvality, nemuseli jsme řešit žádné kázeňské 
přestupky nebo nevhodné chování

Realizační tým: Pazourek Pavel
Beran Karel
Nová Rudolf

Extraliga staršího dorostu

V základní části jsme odehráli 28 zápasů, z toho 14 výher, 1 VP, 2PP, 8 proher. Skóre mužstva 
bylo 105:87. Celkem jsme skončili na 3. místě se 46 body a zajistili si postup do skupiny A a 
také do play off. V nadstavbové části sezony jsme odehráli 16 utkání, z toho 8 výher, 2PP, 6 
proher. V celkové části jsme se umístili na 7. místě. 
V play off jsme se utkali s loňským mistrem ELSD Zlínem, kterému jsme podlehli ve dvou 
utkáních. Soupeř využil možnosti háčů, kteří pravidelně nastupovali v kategorii ELJ. Naopak náš 
tým měl klíčové hráče zdravotně indisponované a využít maximální možnosti podpory hráčů z 
ELJ jsme nemohli, neboť hráči bojovali o přímý postup do play off. I tak jsme podali kvalitní 
výkon a pro mladé hráče to byla veliká zkušenost.
Cíl, který byl stanoven (postup do play off) jsme splnili. Za celkovou sezonu jsme odehráli řadu 
kvalitních utkání, drželi jsme si stabilní formu a výkonnost. Do zápasů od začátku sezony jsme 
zapracovávali mladé hráče, kteří pravidelně nastupovali v soutěži. Těmto mladým hráčům jsme 
dávali dostatečný prostor pro rozvoj i v zápasech. Jsou velkým příslibem pro následující 
hokejovou sezonu. Splnili jsme jeden z bodů pro vstup a fungování v akademii, a to v maximální 
míře podporovat a vytvářet prostor mladým, talentovaným hráčům. 
Hráčům a celému realizačnímu týmu patří poděkování za sezonu, včetně vedoucího, kondiční 
trenérky, fyzioterapeutky a doktora.
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Reprezentace:
ČR U16: Jenyš Pavel, Král Tadeáš, Zbořil Jakub
ČR U16 /širší nominace/: Štancl Patrik
SK U16: Koch Patrik
ČR U17: Zbořil Adam /ELJ/
ČR U17 /širší nominace/: Kovářů Ondřej, Jekel Pavel
ČR U18 /širší nominace/: Sedlák Jan, Klimeš Lukáš

Realizační tým:
Konečný Jan
Mífek Jiří
Mrázek Petr

Extraliga mladšího dorostu

makrocyklu přípravného období

Délka trvání makrocyklu  - od 1.5. – 28.6. 2011 /8.týdnů/

Celkový počet tréninkových jednotek – 60x 

Počet tréninkových jednotek v týdnu – 6-7x

Počet tréninkových hodin v týdnu -    12h

Přípravného období se účastnilo 28 hráčů. Tréninkové jednotky probíhaly na ZŠ Labská, 

HHDM,  Areál  Draken  Kraví  hora  a  na  hale  Rondo.  Hráči  se  účastnili  vstupních  a 

výstupních testů. Účast i přístup většiny hráčů byl stoprocentní.

Přehled využívaných sportovišť

ZŠ Labská - sportovní areál, tělocvična a bazén
ZS HHDM - Led
Spinning Draken – Kraví Hora, Terén
Rondo  - posilovna, bosu ….
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Hodnocení a konstrukt makrocyklu předzávodního období

Délka trvání makrocyklu – 25.7. – 31.8. 2012

Počet přípravných zápasů 18

Počet TJ na ledě cca.  44  /80h/

Počet TJ mimo led cca. 30  /30h/

 Přípravu na ledě zahájilo družstvo mladšího  dorostu 25.7.2010. Do kádru bylo zařazeno 26 
hráčů a tři brankáři. Tréninkové jednotky v předzávodním období probíhaly na HHDM.
Tréninky probíhaly ve dvou fázích a byly kombinovány s kondiční přípravou mimo led, 

kterou vedla převážně paní Bubníková.

Hodnocení a konstrukt makrocyklu hlavního období

Délka trvání mikrocyklu: 1.9.2011 – 29.3.2012

Počet tréninkových jednotek v týdnu: 5x

Počet zápasů v základní části: 36 

Zařazený mezocyklus: 17.12 – 30.12 – herně-kondiční charakter

Celkový počet bodů: 78 

   
   V základní  části jsme obsadili třetí místo a nepostoupili jsme do závěrečného turnaje o dva 
body. Z 36 utkání jsme 24x vyhráli a osmkrát prohráli v základní hrací době. Celkové hodnocení 
sezóny 2011/2012 je ale ve větší míře kladné. Pro hráče kteří nenastupovali v základní sestavě 
jsme v tomto období připravili pět přípravných utkání a snažili jsme se o jejich větší tréninkové 
vytížení.

   Děkujeme vedení klubu HC Kometa Group o.s. a HC Kometa Group a.s. za finanční a 
technické zabezpečení, které bylo oproti loňské sezóně na vyšší úrovni.

Za tým mladšího dorostu HC Kometa o.s.  

                                     Vlk Milan, Moskal Marek
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8. třída

Sezónu jsme zahájili  9. 5. 2011 přípravným obdobím, ve kterém jsme absolvovali 35 TJ 
převážně na ZŠ Labská (tělocvična, hřiště), jedenkrát týdně led.
Po měsíčním volnu, ve kterém se hráči měli možnost připravovat dle individuálního 
tréninkového plánu, bylo v prvním srpnovém týdnu zahájeno předzávodní období tréninky 
v Brně.
Od 8.8. do 13.8. 2011 jsme absolvovali týdenní soustředění v Blansku, v jehož průběhu jsme již 
sehráli první dvě přátelská utkání. Celkově jsme v této fázi sezóny odehráli 12 přátelských 
utkání, převážně s družstvy z jiných skupin žákovské ligy, včetně turnaje v Bratislavě.
Žákovskou ligu 8. tříd, zahájenou 10.9., jsme se ziskem 53 bodů vyhráli a zajistili si tak účast na 
MMČR 8. tříd, které se konalo na přelomu března a dubna v Liberci. Zde jsme po pětidenním 
turnaji a pěti kvalitních a vyrovnaných utkáních obsadili se stejným počtem bodů, ale horším 
vzájemným utkáním, konečné druhé místo. Závodní období sezóny bylo zpestřeno prosincovým 
Memorialem Dr. Strnada v Brně a novým projektem DTS (dlouhodobá turnajová soutěž) klubů, 
majících, či čekajících na akademický statut. Po třech turnajích a vítězství v základní části 
s družstvy Plzeň, Letňany a Karlovy Vary, jsme startovali na finálovém  turnaji této nové soutěže 
v Jihlavě a zde se nám podařilo úspěšně zvládnout jak semifinále s Chomutovem, tak i finále 
s Jihlavou.
Sezónu si dovolím hodnotit pozitivně, nejen z pohledu výsledků a předvedených výkonů, ale i 
odevzdané práce v tréninkovém procesu a přípravě hráčů na další přechodovou etapu do 
kategorie  MD. Velmi prospěšná byla i spolupráce s trenéry 7. třídy Liborem Zábranským, 
Pavlem Zubíčkem a zařazení  šikovných hráčů ročníku 1999 v mistrovských a turnajových 
utkáních, ve kterých , i když o rok mladší hráči, předvedli  herně kvalitní a spolehlivé výkony.
Závěrem bych chtěl poděkovat asistentovi trenéra Petrovi Hubáčkovi, vedoucímu družstva 
Romanu Jiruškovi a v neposlední řadě hráčům za dobrou reprezentaci klubu v celosezónní 
přípravě, utkáních a dalších akcích pořádaných klubem.

7. Třída

Přípravné období jsme absolvovali 33 TJ, převážně na ZŠ Labská (hřiště, tělocvična), jedenkrát 
týdne led. Poté jsme absolvovali soustředění v Blansku, v jehož průběhu jsme sehráli čtyři 
přátelská utkání. Celkově jsme v této fázi sezony odehráli 14 přátelských utkání, převážně s 
družstvy z jiných skupin žákovské ligy, včetně turnaje v Bratislavě. 
Žákovskou ligu 7. tříd jsme skončili na druhém místě a zajistili si tak účast na neoficiálním MČR 
7.tříd, které se konalo na přelomu března a dubna v Příbrami. Zde jsme po 5-ti denním turnaji a 
pěti kvalitních a vyrovnaných utkáních obsadili druhé místo o bod za vítěznou Spartou Praha. V 
sezoně jsme odehráli velmi kvalitně obsazený turnaj v Brně, který jsme bez ztráty body vyhráli.
Realizační tým:

Zábranský Libor
Zubíček Pavel
Buchal Pavel, Svoboda Zdeněk
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6. třída

Sezonu 2011-2012 jsme začali v polovině srpna na ledě.Přípravné období jsme zakončili 
týdenním soustředěním v Blansku a sehráli jsme několik přípravných zápasů.Samotnou soutěž 
jsme vyhráli s náskokem sedmi bodů.Na závěr sezony jsme se zúčastnili turnaje vítězů 
jednotlivých skupin,který jsme pořádali v Brně.V turnaji jsme bez porážky obsadili první místo a 
turnaj vyhráli.
Během Vánočních svátků jsme byli pozváni na turnaje do Břeclavi a Bratislavy. Na úplný konec 
sezony jsme se  zúčastnili turnaje v Liberci,kde jsme prohráli ve finále a obsadili druhé 
místo.Sezonu z pozice výsledků hodnotím jako velice dobrou a úspěšnou.Mužstvo je ovšem 
třeba doplnit několika hráči ročníku 2000.

5. třída

Realizační tým:
Nizner Jan
Náprstek Miloš
Konečný Tomáš

Družstvo bylo rozděleno v soutěži na A a B tým. A družstvo obsadilo v nadstavbové části 
8. místo a B tým byl skončil ve druhé skupině na 2. místě. Na neoficiálním MČR v Příbrami 
skončilo družstvo A na 3. místě.

4. Třída

 Realizační tým

hl.trenér J. Horáček
asistenti L.Havlíček, M.Hrstka trenér brankářů  P.Nešťák
tech.vedouci T.Dujsík
pomocní trenéři M.Točík, Z.Malý

 
Počet hráčů

22 + 4
z toho ročníky 
2002 - 20 + 3
2003 - 2 + 1

Letni příprava
HHDM, led, 
- 1x týdně
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Campus, tělocvična
- 2x týdně
 
Přípravné období
HHDM
- 8 x TJ
 
Soustředění
Brumov-Bylnice
- 11x TJ
- přátelské utkání vs Zlín
 
Sezona
počet tréninků led

HHDM
94 x TJ led

přátelská utkání
3x 

turnaje
2x (Brno, Letňany)

minihokej turnaj ČSLH
6x turnaj

velke hřistě, ČSLH
11x turnaj

Hodnoceni

k) „netabulkový“ systém soutěže
l) - 8/2011 – 12/2012 minihokej, 
12/2012 – 3/2012 hra na velké hřiště

Celou sezonu tým začal v polovině srpna, absolvoval soustředění a poté v půlce září začala sezona 4. tříd 
JM kraje, řízená KVV JM. Do Vánoc se hrál minihokej, od Vánoc poté na velké hřiště.
Po dobu celé sezony jsme dbali zejména na bruslení, techniku bruslení a individuální činnosti jednotlivců. 
Mužstvo má velký potenciál.
Vedení klubu patří velký dík za podporu v celé sezoně, a to jak finanční, tak i materiální.
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3. Třída

V přípravném období mužstvo trénovalo 1x na ledě HHDM, hráči opakovali abecedu 
hokejového bruslení, s tím že jsme družstva postavili podle ročníků. Bohužel naše družstvo mělo 
velký počet kluků, kteří s hokejem začali později, takže přešli z 1.třídy do 3. třídy. Třetí  třída 
hrála pravidelně celou sezónu turnajově soutěž v minihokeji. Během sezóny se družstvo 
zůčastnil, několika turnajů v minihokeji (Vídeni,J.Hradec,Vítkovice). Příležitost 
v zápasech( minihokeji) dostávali  všíchni hráči, i ti kteří byli méně zdatní,pravidelná střídání.
Realizační  tým : Vl. Kočí,J.Jaško,L.Hökl,M.Bizoň,D,Geidl,H.Bubníková,J.Foralová.
                               
  Ved.družstva: J.Holcman.   

2. Třída

V této věkové kategorii se jedná především o nácvik základních bruslařských dovedností na 
malém prostoru. V přípravném období mužstvo trénovalo 1xna ledě HHDM, 1x týdně 
tělocvična+bazén a1x hřiště  na ZŠ Labská.
Mužstvo hrálo celou sezónu turnajově soutěž v minihokeji.
V průběhu sezóny se družstvo 2.tř. zůčastnilo několika turnajů v Brně a Chotěboři.Využití 
děleného hřiště na malé prostory vytváří předpoklady pro neustálé kontakty hráčů během 
tréninkových her a jejich reakcí na ně.
Realizační  tým : Trenéři: Vl. Kočí, Vlad.Kříž,  Luk.Hökl,P. Dřínovský,H. Bubníková.
 Vedoucí družstva :Ivan Hrazdíra.

1. třída + MŠ

Zde se jedná o první kontakt dětí s organizovaným sportem.V přípravném období děti trénovali 
3x týdně na hřišti, tělocvičně a bazénu na ZŠ Labská.V hlavním období družstvo 1.třídy+MŠ 
mělo pravidelně 3x týdně  led na HHDM a 1x týdně tělocvičnu +bazén na ZŠ LABSKÁ.  V této 
věkové kategorii  je nutné rozdělit děti do určitých skupin, které jsou vytvářeny na základě 
výkonnostních kritérií- bruslařských dovedností, proto je důležité, aby bylo do výuky zapojeno 
dostatečné množství asistentů. Příprava této věkové kategorie poskytovala všestranný rozvoj 
a především zábavu,radost a potěšení z pohybu. Velmi prospěšná byla akce – nábor žáků 
mateřských školek z okolí  ZŠ Labská, kdy náš oddíl organizoval  pět lekcí abecedy 
bruslení.Výcviku se zůčastnilo 295 dětí.Po kurzu jsme uspořádali  informační schůzku o 
možnosti zapojení dítěte do činnosti našeho hokejového oddílu. Zatím se nám to daří, proto 
máme v základně velký počet dětí 1.tř.+MŠ - 85.dětí.

Realizační tým : 
Trenéři: Vlast. Kočí, Vlad.Kříž, Martin Sedláček, Luk.Hökl, H.Bubníková, P.Kepáková,

   E. Mažgutová,J.Foralová
Vedoucí  družstva: Halačková Eva
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Dále pracovali jako:

sportovní manažer – Jiří Mífek (od 1. 1. 2011 – 31. 4. 2012)
skaut – Karel Beran
trenér brankářů – Jaroslav Odehnal
kondiční trenér – Hana Bubníková

Tréninková činnost v hlavním období probíhala v KAJOT ARENĚ (5. třída – J). Družstva 
obdržela požadovaný počet tréninkových jednotek, někdy však krácených. V HHDM trénovala 
MŠ+1. třída – 4. třída. Zde byly připomínky k nedostačujícím prostorům pro rozcvičování v 
zimním období. Družstva se s těmito danými podmínkami vyrovnala a vážila si především 
kvality ledu a možnosti tréninku.Spokojenost byla s materiálním a finančním zabezpečením 
chodu klubu, s lékařským a rehabilitačním zázemím (pí.Vincourová).

Součástí práce klubu byla organizace různých turnajů, mimo jiné O pohár Komety, mezinárodní 
turnaj dr. Martina Strnada, neoficiální MČR 6. tříd, turnaj 7. tříd. Velmi pozitivně byla 
hodnocena akce iniciovaná vedením a.s „Víkend s Kometou“,  kterého se zúčastnily stovky 
hokejistů, pod vedením mládežnických trenérů i hráčů 1.mužstva. Úspěch měly kurzy bruslení 
pro MŠ.

Opět 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 chlapce-brankáře, 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 a KOMETA Group, a.s. 
Děkuje též rodičům a dalším sponzorům. Dále si vážíme přístupu rodičů a jejich pomoci při 
zajištění nadstandardních akcí, jako jsou turnaje, mezinárodní zájezdy apod. 
Zvýšeny byly ceny za led v KAJOT ARENĚ, pronájmy prostor, energie, doprava, rozhodčí, 
výstroj. Velkým nákladem byla doprava žáků mezi ZŠ Labská a HHDM při akcích v Rondu.

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 KAJOT ARENĚ i HHDM), na jejich výstroji, 
v různých tiskovinách, v průběhu zápasů a dalších médiích. Důležitým zdrojem příjmů jsou 
členské příspěvky, jejichž výše zůstává stejná jako v minulé sezoně a jsou zvýhodněni hráči, 
kteří navštěvují ZŠ Labská.
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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 po letní přípravu do 31.3.2013

  u mladšího a staršího dorostu a juniorů od zahájení sezóny do 31. 3. 2013

  v této četnosti:

-   „J“,“SD“ „MD“,              dle požadavků SA (5x – 6x týdně) 

-    8. - 5. třída                       4x týdně

 -    4. třída        3-4 x týdně

 -    3. třída        3-4 x týdně

 -    2. třída        3x týdně

 -     MŠ + 1. třída        3x 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 pí Dagmar Skopalíková.

Pokladnu p. Pavel Mráz. 

Sklad p. Ota Železný

Problematiku ohledně příspěvků bude řešit sekretář HC  Jiří Horáček.

KOMETA GROUP o.s., Obřanská 165, 614 00 Brno, IČO: 449 90 014, 
doručovací adresa: Labská 27, 625 00 Brno

sekretariát: hala Rondo, Křídlovická 35, 603 00 Brno
Tel./fax: +420 543 233 737, e-mail: kometamladez@kometagroup.cz, www.hc-kometa.c  z  

mailto:kometamladez@kometagroup.cz
http://www.hc-kometa.cz/


HC KOMETA BRNO

VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ STANOVENÁ NA SEZÓNU 2012/2013:

   celkem    1.část   2. část 3. část

1+MŠ 6 000,-- Kč 2 000,-- Kč 2 000,-- Kč 2 000,-- Kč

2. třída 6 000,-- Kč 2 000,-- Kč 2 000,-- Kč 2 000,-- Kč

3. třída 7 500,-- Kč 2 500,-- Kč 2 500,-- Kč 2 500,-- Kč

4. třída 12 000,-- Kč 4 000,-- Kč 4 000,-- Kč 4 000,-- Kč

5. třída        15 000,-- Kč 5 000,-- Kč 5 000,-- Kč 5 000,-- Kč

6.- 8.třída    18 000,-- Kč 6 000,-- Kč 6 000,-- Kč 6 000,-- Kč

MD 10 000,-- Kč 4 000,-- Kč 3 000,-- Kč 3 000,-- Kč

SD 10 000,-- Kč 4 000,-- Kč 3 000,-- Kč 3 000,-- Kč

u žáků navštěvující ZŠ Labská (hokej jako výuka - příspěvek OŠMT) je výše příspěvků:

4. třída 9.000,-- Kč

5. třída  12 000,-- Kč 4 000,-- Kč 4 000,-- Kč 4 000,-- Kč

6.- 8.třída   15 000,-- Kč 5 000,-- Kč 5 000,-- Kč 5 000,-- Kč

splatnost příspěvků      

1. část  – do 30. 6. 2012

2. část  -  do 30. 9. 2012

3. část –  do 30. 11. 2012

- rozhodující pro stanovení příspěvku je třída, kterou žák navštěvuje, i když hraje  

   za jiné družstvo. (pozn.platí i hráči mladšího dorostu navštěvující 8.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
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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.  

d) členská základna

V současné době má klub - 675 členů 

do 18 let - 470  členů

nad 18 let - 205  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        p. Strnad

 místopředseda p. Zábranský

p. Pazourek

p. Mífek

p. Kočí
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Na chodu správy oddílu se dále podílela pí. Pešková, ing. Havránek, pí. Havránková – účetní, dr. 
Burdová – daňová poradkyně, p. Menšík /do října 2011/, p. Železný – skladové hospodářství, 
kolektiv lékařů, sekretář –  p. Horáček, výpomoc sl. Píšťková.

V.V. se scházel z důvodů časové zaneprázdněnosti některých členů nepravidelně. Problematika 
byla řešena dílčími jednáními. TMK se scházela 1x za 14 dní, 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 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 - přípravka, HT, SCM, „A“.

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. Nezanedbatelná je i ekonomická stránka 
věci (dotace na HT). 

Škola zavedla tzv. kompenzační vyučovací hodiny, tak aby žák nepřišel o žádnou výuku.

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).

Složitá je práce vedoucího trenéra HT, kdy část žáků není ve škole. Někteří trenéři neprojevovali 
o spolupráci se školou patřičný zájem, což se projevovalo i na chování a školní práci některých 
hokejistů.
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g) perspektiva klubu

Náš oddíl Kometa Group o.s. již 6 let společně pracuje s a.s. Kometa Group na základě uzavřené 
smlouvy. Základní principy smlouvy byly plněny, v průběhu sezóny byla konzultována různá 
upřesnění.

Akciová společnost nás podporovala v oblasti částečného hrazení ledových ploch, části platů 
trenérů a zaměstnanců, smlouvy s hráči SCM, část dopravy a některé další aktivity jako např. 
rehabilitace.

O.s. nesla plnou zodpovědnost za chod klubu, 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 p. Zábranského ve 
V.V. a 1 člena o.s. v a.s. V rámci stanov je a.s. jako právnická osoba smluvním členem. A.s. se 
bude zásadně podílet na financování provozu klubu – a to pronájmem ledu v KAJOTA ARENĚ. 
Nově byla vytvořena skupina skautů p. Beran a hlavní manažer mládeže – p. Mífek, který měl za 
úkol  zkvalitnění hráčských kádrů dle požadavků trenérů. Pro novou sezonu se připravuje 
vytvoření systému skautingu, do kterého bude zapojeno více trenérů, popřípadě externích 
spolupracovníků pod vedením L. Zábranského st.. Nové trenérské vedení mužů dávalo příležitost 
vlastním odchovancům, což je vlastně naším konečným cílem. Stále trvají občasné 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. 

Postoje rodičů ke klubu vždy nejsou dle našich představ. Setkáváme se s pomlouváním trenérů, 
znevažováním jejich práce, špatné jsou často i vztahy mezi rodiči samými. 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, dále různé účasti 
na soukromých kurzech opět bez vědomí trenéra, či různé nepravdivé omluvenky ve škole. Jistě 
bychom si všichni přáli, aby se toto změnilo. 
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h) Obsazení trenérských postů  pro sezónu 2012/2013

SCM
extraliga juniorů hlavní trenér: Pazourek Pavel

asistent : Mikel Jan
vedoucí: Novák Rudolf

extraliga staršího dorostu hlavní trenér: Beran Karel
asistent: Meluzín Roman
vedoucí: Koch Norbert

extraliga mladšího dorostu hlavní trenér: Konečný Jan
asistent: Pazourek David
vedoucí: Mrázek Petr

Žáci

8.třída hlavní trenér: Zábranský Libor
asistent: Moskal Marek
vedoucí: Buchal Pavel, Svoboda Zdeněk

7.třída hlavní trenér: Mífek Jiří
asistent: Horáček Jiří
vedoucí:

6.třída hlavní trenér: Moskal Marek
asistent: Zábranský Libor
vedoucí: Kavický Pavel

5.třída hlavní trenér: Horáček Jiří
asistent: Havlíček Libor, Mífek Jiří
vedoucí: Dujsík Tomáš

4.třída hlavní trenér: Náprstek Miloš
asistent: Martin Bizoň, Jaško Jiří
vedoucí: Josef Holcman

3.třída hlavní trenér: Kočí Vlastimil
asistent: Sedláček Martin
vedoucí: Hrazdira Ivan
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2.třída hlavní trenér: Sedláček Martin
asistent: Kočí Vlastimil, Kříž Vladimír
vedoucí: Halačková Eva  

1.tř+MŠ hlavní trenér: Sedláček Martin
asistent: Kočí Vlastimil, Kříž Vladimír
vedoucí: Vilišová Lucie

brankáři Odehnal Jaroslav 

kondiční trenér Bubníková Hana
Žáček Milan

ch )  sportovně výkonnostní cíle:

extraliga juniorů

- play off   

extraliga staršího i mladšího dorostu

- play off   

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)

 MŠ

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

KOMETA GROUP o.s., Obřanská 165, 614 00 Brno, IČO: 449 90 014, 
doručovací adresa: Labská 27, 625 00 Brno

sekretariát: hala Rondo, Křídlovická 35, 603 00 Brno
Tel./fax: +420 543 233 737, e-mail: kometamladez@kometagroup.cz, www.hc-kometa.c  z  

mailto:kometamladez@kometagroup.cz
http://www.hc-kometa.cz/


HC KOMETA BRNO

i) změna stanov  
− nové sídlo – Křídlovická 34, Brno  603 00

j)   závěr

Ve svém vystoupení se snažil p. Strnad shrnout to nejpodstatnější co se 

v klubu děje a nebo se bude dít. Vše samozřejmě nebylo ideální, vše se nepovedlo, tak jak by 
jsme 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. 

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 p. Náprstek Zpráva viz. samostatná příloha č. 2.

ad. 7)  návrh rozpočtu na rok 2012

Návrh rozpočtu byl přednesen p. Strnadem a jeho plné znění je také jako samostatná 
příloha č. 3.
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ad. 8)  Volby do VV a Revizní komise
Proběhly ve smyslu stanov tajnou volbou, výsledky voleb, viz. zpráva volební komise.

Do VV byli zvoleni: Mífek Jiří

Pazourek Pavel

Strnad Lubomír

Zábranský Libor

Zubíček Pavel

Volba funkci proběhne na ustavující schůzi VV.

Do dozorčí rady byli zvoleni:Beran Karel

Náprstek Miloš

Pazourek David

Volba funkcí proběhne na ustavující schůzi DR.

ad. 9)  zpráva mandátové a volební komise

Viz. samostatná příloha.

ad. 9)  diskuse + různé+ informace

Vystoupení a zpráva pana Libora Zábranského, viz. příloha č. 4

Vystoupení pana Lubomíra Strnada k organizaci činnosti sportovních tříd
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Návrh usnesení VČS, konané 24. 5. 2012

Výroční členská schůze schvaluje:

a) Zprávu o činnosti klubu a hospodaření
b) Návrh rozpočtu na rok 2012, včetně výše příspěvků
c) Hlavní směry činnosti pro příští období
d) Výsledky voleb do VV a DR – viz. příloha
e) Změna sídla o.s.

Ukládá výkonnému výboru:

a) Zabezpečit ekonomicky sezónu 2012/2013
b) Zajistit podmínky sportovní, materiálně – technické, prostorové, personální pro 
úspěšnou činnost celého klubu

Ukládá realizačním týmům jednotlivých družstev:

a) Zajistit přidělení titulu Sportovní akademie pro KOMETA Group o.s.
b) Splnit stanovené výkonnostní cíle u družstev J, SD, MD, Žáků
c) Systematicky doplňovat a zkvalitňovat kádry jednotlivých družstev 
u 4. - 8. třídy, včetně hráčů z brněnského regionu

d) Zajistit rozšíření členské základy, MŠ – 3. třída
e) Zajistit patřičné počty žáků pro ST 5. - 6. třídu, doplnit 6. - 7. třídu

Ukládá trenérům družstev:

a) Zpracovat tréninkové plány pro příslušná období

V Brně dne 24. 5. 2012

Tento zápis zapsal   Jiří Horáček
    sekretář

      KOMETA Group o.s.

Správnost ověřil Lubomír Strnad
    předseda

      KOMETA Group o.s.
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Příloha č. 4

VČS 2012
Cíle do sezóny 2012/13

Zajistit v této nelehké ekonomické situaci finanční stabilitu za podpory Kometa Group 
a.s., Magistrátu města Brna, rodičů a partnerů Klubu.

Trenér – rodič. Partneři nikoliv soupeři ve výchově
Pan Strnad již ve výroční zprávě 2011 zmiňuje, že ne vždy jsou postoje rodičů dle našich 
představ,  že  chybí  vztah  k mateřskému  Klubu  a  také  zmiňuje  utajované  starty  žáků 
v jiných družstvech či klubech. Myslím, že od té doby se nic k lepšímu nezměnilo, spíše 
naopak. Letošní kolaps u některých tříd, kdy žáci po našich klubových trénincích jezdili 
na  soukromé  tréninky  do  jiných  měst  či  kempů  svědčí  dle  mého  názoru  o  špatné 
komunikaci trenér-rodič. Záměrně nezmiňuje samotné hráče, protože ti zjevně s ohledem 
na věk rozhodovat  moc nemohou.  Jsem přesvědčený, že lze podobným problémům a 
nedorozuměním  předejít  několika  způsoby:  kvalitou  tréninku,  nasazením  a  aktivitou 
trenérů,  jasným  a  transparentním  nastavením  pravidel  tak,  aby  dítě  bylo  vedeno 
tréninkem ke zlepšování výkonností a ne přetrénovanosti.
Je potřeba rodiče přesvědčit, že jsou respektovaní a bráni jako partneři ve spoluvýchově 
hráče  a  to  po  sportovní  stránce.  To  ovšem  za  jasných  pravidel  a  jasnému  způsobu 
komunikace.
V případě respektovaného vztahu trenér-rodič se nemohou podobné excesy opakovat.

Nezakazujme „kempy“
Podporujme  práci  hráčů  a  rodičů  navíc  mimo  sezónu,  ale  komunikujme  a  hledejme 
způsob, jak sami nabídnout rodičům kvalitu tak, aby neměli důvod a pocit, že jejich dítě 
potřebuje absolvovat 100 km cestu tam i 100 km zpět na hodinový bruslařský trénink.
Nejen z výše uvedeného, ale i ve snaze zkvalitnit tréninky,  zavést moderní tréninkové 
metody dochází k omlazení trenérského týmu u mládežnických kategorií,  hlavně z řad 
bývalých hráčů s bohatou hráčskou minulostí a zkušenostmi.

Klubismus a patriotismus
Naplno využít potenciál, který se díky úspěšné sezóně A mužstva nabízí. Vytvářet nejen 
v dětech, ale i v rodičích pocit sounáležitosti s Kometou. Hrdosti nejen na samotný Klub, 
ale  i  na  pocit,  že  jsou  nedílnou  součástí  Klubu.  V tomto  je  klíčová  práce  trenérů  i 
technických vedoucích daných družstev.
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Škola a sportovní akademie
Pro  samotný  Klub  je  nejen  spolupráce  se  ZŠ  Labská,  ale  i  získaní  statusu  Sportovní 
akademie více než prestižní záležitostí. Zatímco pokusit se opětovně o získání akademie je 
věcí spíše vedení Klubu, tak spolupráce se školou je hlavně záležitosti trenérů a vedoucích 
družstev.  V tomhle  směru  máme  co  zlepšovat  a  je  nutné  daleko  více  spolupracovat 
v náborech dětí na školu s ohledem na zachování statusu sportovních tříd.

Informovanost
Zlepšit informovanost všech rodičů ať již na webových stránkách nebo v tištěné podobě. 
Nově budeme vydávat „PUK JUNIOR“. Jedná se o obdobu vydání PUK bulletinu, který 
se prodává na každém domácím utkání A mužstva. Bude se jednat o vydání zhruba 650 
ks a to minimálně 3x za sezónu (před začátkem soutěží, vánoční vydání a po skončení 
sezóny).  Nyní  plánujeme  mimořádné  vydání,  kde  budou  informace  o  obsazení 
trenérských  postů,  představení  trenérů,  slovo  předsedy  občanského  sdružení  a  další 
zajímavosti. Tyto výtisky jsou za podpory partnerů Klubu nejen pro rodiče, ale i pro děti 
samozřejmě zdarma. Distribuci zajistí trenéři a techničtí vedoucí družstev.

Skauting Klubu
Chystáme změny v samotném skautingu hráčů. V praxi to znamená, že vytipovaní trenéři 
budou vedením Klubu osloveni ke sledování určitých částí našeho kraje a klubů v nich. 
Není možné, aby tuto činnost nadále zastávala jedna nebo dvě osoby. To se ukázalo jako 
časově velmi náročné a pro Klub neefektivní. Z úsporných opatření byla vedením zrušena 
funkce sportovního manažera mládeže. Navíc se ukázalo, že ji nelze prakticky vykonávat 
při  aktivním  postu  trenéra.  Vše  bude  opět  rozvrženo  mezi  více  trenérů  s tím,  že 
administrativně a organizačně bude vše zaštiťovat pan Zubíček jako sportovní manažer A 
mužstva. Tato funkce je nyní platná nejen pro A mužstvo, ale pro celý Klub.

Libor Zábranský
místopředseda představenstva
KOMETA GROUP, a.s.
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