
ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 
ČLENŮ 

SPORTOVNÍHO KLUBU SC KOLÍN 
 
 

Místo konání :  Restaurace Václavská Kolín 

Termín :  27.4.2011 v 18.30 hod. 

Program valné hromady: 
 
 

1. Zahájení  (prezident klubu Ing. Franc). 

2. Schválení programu jednání valné hromady. 

3. Zpráva o činnosti klubu : 

1. Zpráva o činnosti mládeže (p. Rác). 

2. Zpráva o činnosti A mužstva (p. Bednář). 

3. Zpráva o hospodaření (Ing. Tvrdík). 

 

4.       Doplnění SR o další členy 

5.       Diskuse členů oddílu. 

6.       Příspěvky hostů na valné hromadě Sportovního klubu SC Kolín. 

7.       Usnesení. 

8.       Závěr. 

 
 
Zápis o průběhu VH: 
 
Valnou hromadu zahájil v 18:35 prezident Klubu Ing. Ondřej Franc, který přivítal 
přítomné členy klubu a hosty a seznámil je s programem VH.  
 
Následovalo hlasování o programu, který byl jednomyslně schválen. 
 
Poté přečetli jednotliví členové klubu své zprávy. Václav Rác přečetl zprávu o činnosti 
mládeže. Vyzdvihl zlepšené výsledky při náboru malých hokejistů, které přinesla zvýšená 
aktivita v propagaci, pevné termíny ledů a v neposlední řadě systematická práce trenérů, 
bývalých hráčů a několika dobrovolníků. Zmínil i to, jak se v minulé sezóně klub vyrovnal 
s odchody hráčů v žákovské lize, kde jich řada využila možnosti vyzkoušet si činnost 
v mládežnických oddílech extraligových klubů. Soupisky byly doplněny ve spolupráci se 
sousedním Nymburkem, který zažíval obdobné problémy a měl ještě výrazně nižší počet 
hráčů v jednotlivých kategoriích. Pozitivně bylo zhodnoceno působení mladšího i staršího 
dorostu, když zejména prvně jmenovaní zaznamenali velmi úspěšnou sezónu. Juniorce 
na poslední chvíli uniklo loňské umístění, ale vzhledem k zapracovávání mladších hráčů a 
budování týmu s perspektivou pro nadcházející sezónu je i jejich výsledek hodnocen 
kladně. 
 



Zprávu o činnosti A-mužstva přednesl manažer a hlavní trenér týmu, pan Stanislav 
Bednář. Zmínil vynikající výsledek mužstva, které se ziskem 62 bodů umístilo na třetím 
místě a opět vylepšilo výsledek z předchozí sezóny. Tým je přitom jako jeden z mála 
v soutěži téměř kompletně postaven na domácích hráčích, když se letos na soupisce 
objevil jen jediný hráč, který v minulosti nepůsobil v některém z mládežnických týmů 
Kolína a 85% týmu byli přímí odchovanci. Radost z výsledků ale kalí přetrvávající 
problémy s financováním A-týmu, který narozdíl od většiny svých protivníků nedostává 
na činnost žádnou finanční podporu z městského rozpočtu. 
 
Následovala zpráva ekonoma klubu a člena dozorčí rady Ing. Leoše Tvrdíka. Ten přednesl 
zprávy o hospodaření občanského sdružení a dceřinné spolčnosti s.r.o. Vyčíslil i závazky 
klubu ke dni konání VH. Vše je uvedeno v příloze k tomuto zápisu. Zmínil výpadky 
v příjmové části rozpočtu, kde byl za poslední tři roky nejprve zrušen příspěvek 
krajského hejtmana, který činil 300-550 tisíc Kč/ročně, následně byla pro letošní rok 
snížena dotace na činnost mládeže v městském rozpočtu o cca 120 tisíc Kč a v souvislosti 
s finančními problémy firmy Sazka, a.s. není možné letos počítat ani s dotací od ČSTV, 
jejíž výše byla například v loňské sezóně cca 200 tisíc Kč. 
 
Zmíněn byl i průběh obou soudních řízení s bývalými hráči Kolína (Lukáš Komárek a Peter 
Ivičič), kteří soudní cestou nárokují na klubu částky, které jim v minulosti přislíbila osoba 
Jozefa Chromiaka, který s vedením klubu nikdy nic společného neměl. 
 
Čtvrtým bodem programu bylo doplnění stávající SR o dva členy. Krátce se představil 
Martin Hušek a po něm i Mgr. Bohumil Herčík a oba nové klubové funkcionáře přítomní 
členové jednomyslně schválili, při obou hlasováních se zdrželi jen oni sami, ostatní byli 
pro. 
 
Vedení oddílu tedy vstupuje do nové sezóny ve složení: 
Ing. Ondřej Franc – prezident klubu 
Mgr. Bohumil Herčík, Martin Hušek, Jiří Kadlec, Václav Rác – členové SR 
Petr Martínek – předseda DR 
Pavel Mráz, Ing. Leoš Tvrdík – členové DR 
 
Následovala diskuze členů klubu, ve které byly doplněny nějaké informace ohledně 
hospodaření, proběhla diskuze na téma probíhajících soudních sporů, několik členů 
připomínkovalo činnost vedení klubu v uplynulém období. 
 
Následně prezident klubu krátce shrnul průběh VH, poděkoval členům za účast a VH 
ukončil. 
 


