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 Sezona 2016/2017 – HC Střelci Jindřichův Hradec 
- hokejový klub pro všechny 

 
Třetí sezóna, sezóna r. 2016/2017 byla již třetí sezonou nově vzniklého hoke-
jového mládežnického klubu.  
 
Do soutěží ČSLH jsme vloni přihlásili tyto ročníky: 

minihokej 2009 
minihokej 2008 
minihokej 2007, od ledna 2017 hra na celé hřiště 
liga mladších žáků pro ročník 2006 
liga mladších žáků pro ročník 2005 

 
Přehled činnosti jednotlivých kategorií: 
 
liga mladších žáků hráči r. nar. 2005 – v kategorii máme 17 hráčů,  

odehráno 36 mistrovských zápasů, 6 turnajů, 3 přátelské zápasy doma a venku, 1 
domácí vánoční mezinárodní turnaj, 4 x týdně pravidelný trénink na ledě – září až 
březen (duben 3x týdně) 

 
liga mladších žáků hráči r. nar. 2006 – v kategorii máme 13 hráčů,  

odehráno 36 mistrovských zápasů, 3 turnaje, 1x přátelské zápasy doma , 4 x týdně 
pravidelný trénink na ledě – září až březen (duben 3x týdně) 

 
minihokej hráči r. nar. 2007 ... v kategorii máme 18 hráčů (hráček),  

odehráno 11 mistrovských miniturnajů, 11 mistrovských zápasů na celé hřiště, 6 
turnajů, 9 přátelské zápasy doma a venku, 1 domácí mezinárodní vánoční turnaj, 
4 x týdně pravidelný trénink na ledě – září až březen (duben 3x týdně) 

 
minihokej hráči r. nar. 2008 ... v kategorii máme 18 hráčů (hráček),  

odehráno 12 mistrovských miniturnajů, 6 turnajů, 3 přátelských zápasů doma a 
venku, 1 domácí vánoční turnaj, 3 x týdně pravidelný trénink na ledě – září až bře-
zen (duben 2x týdně) 

 
minihokej hráči r. nar. 2009 ...  v kategorii máme 19(21) hráčů (hráček),  

odehráno 6 mistrovských miniturnajů, 9 turnajů, 15 přátelských zápasů doma a 
venku, 1 domácí vánoční turnaj, 3 x týdně pravidelný trénink na ledě – září až bře-
zen (duben 2x týdně) 

 
kategorie r. nar. 2010 ... v kategorii máme 14(16) hráčů,  

odehráno 5 turnajů, 10 přátelských zápasů doma a venku, 1 domácí velikonoční 
turnaj, 2 x týdně pravidelný trénink na ledě v rámci  náboru –  září až březen, od 
ledna 2017 navíc 1 samostatný trénink 
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kategorie r. nar. 2011 ... v kategorii máme 8 hráčů,  
odehráno …  2 přátelská utkání doma a venku na konci sezóny 2016/17  

 
 Z důvodu malého počtu našich hráčů v kategorii 2003 a 2004, tak 2 hráči, kteří ne-
mají možnost účastnit se soutěží pod mateřským klubem HC Střelci, hostovali  v oddíle 
Lokomotiva Veselí nad Lužnicí a 1 hráč ročníku kategorie r. nar. 2004 hostoval v klubu HC 
Tábor B. 

 

 
                                          Brigáda - sběr jablek 

 

 
          Suchá příprava – plocha na zimním stadionu 
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 DALŠÍ AKTIVITY KLUBU .... 
 
květen, červen 2016 – letní (suchá) tréninková příprava 

 

 
   Suchá příprava Raw gym 

 
červen 2016 – pořádání sjezdu Vltavy na raftech – účast více jak 110 dětí a 

dospělých 

 
srpen 2016   

� sportovní dětský tábor na Osice 
� týdenní soustředění v Jindřichově Hradci pro kategorie 2009 – 2003 (le-

dová plocha, tělocvična, venkovní sportoviště) 
� mezinárodní hokejový turnaj starších žáků „Jindřichův Hradec Summer 

cup 2016“ (účastníci turnaje CSKA Moskva, Dinamo Riga, LSSS Liepaja, Kölner 

Haie, HK Debrecen, HC Kometa Brno, KAC Klagenfurt) 
�  

 
 
 
 
 
 
 
 

Letní tábor na Osice 
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prosinec 2016 
� čertovský nábor na ledě pro nejmenší střelce 
� Mikulášská taneční zábava pořádána naším klubem 
� mezinárodní turnaje pro kategorie .... 

        
únor 2017 – účast na masopustním průvodu městem  
 

 
 
březen, duben 2017 

� mezinárodní turnaje pro kategorie .... 
� účast kategorií jednotlivých kategorií na turnajích v ČR či zahraničí. 

Mezi nejvýznamnější turnaje patří: 

• turnaj v německém Füssenu (hráči r. 2005 tento turnaj vyhráli) 

• turnaje v Lucemburku (hráči r. 2005 i hráči r. 2007 na těchto tur-
najích zvítězili 

• turnaj ve francouzském Morzine (hráči r. 2006 podlehli ve finále 
na samostatné nájezdy a obsadili překrásné druhé místo) 
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ .... 
 
Předseda výkonného výboru: Ing. Vladislav Svoboda 
 
Výkonný výbor: 
 Ing. Vladislav Svoboda 
 Petr Šachl 
 Martin Beran 
 Christian André Cédric Elian  
 Mgr. Stanislav Fiedler 
 
Rozhodčí komise: 
 Marek Pevný – předseda 
 JUDr. Filip Punda 
 Tomáš Likler 

 
V oddíle působí 4 trenéři s licencí „B“, tři trenéři s licencí „C+“ a dalších cca 8 
osob jako pomocníci při trénincích a náborech.  
 
Trenérské obsazení: 
 
 Petr Šachl  - vedoucí sportovního úseku,  

- trenér kat. ml. žáků 2005 
- trenér kat r. nar. 2009 a ml., nábor 

 Ing. Petr Sedlačík – trenér kat. 2006 
 Martin Beran – trenér kat. 2006 
 Mgr. Stanislav Fiedler – trenér kat. 2006 
 Rostislav Toman – trenér 2008 
 Marek Beran – trenér kat. 2009 
 Vladimír Reisner – trenér kat. 2010 
 Christian André Cédric Elian – trenér kat. nábor 
 
Vedoucí družstev: 
  
 Rostislav Ondřej - kat. ml. žáků 2005 
 Christian André Cédric Elian – kat. 2006 
 Miroslav Vomastek – kat. 2007 
 Jiří Strachota – kat. 2008 
 Ing. Hynek Mácha – kat. 2009 
 Mgr. Pavel David – kat. 2010 
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 Jednou za měsíc zasedá výkonný výbor klubu a zástupci jednotlivých 
kategorií na pravidelných poradách ohledně provozních a sportovních věcí.  
Jednou za 14 dnů se schází trenéři v rámci hodnocení sportovní stránky klubu 
a plánování tréninků a zápasů. 
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA .... 
 
 K 3.5.2017 má SLH J. Hradec 104 registrovaných členů u ČSLH. 
Dalších cca 45 dětí z náborové kategorie dosud není registrováno. 
 
 V oddíle působí děti zejména z Jindřichova Hradce a okolí Jindřichohradecka (Láse-
nice, Stará Hlína, Třeboň, Kunžak, Dačice, Počátky, Nová Včelnice). Do našeho klubu 
řestoupil jeden hráč kategorie 2005 (dříve působící v HC Dukla Jihlava) a  jeden hráč kat. 
2007 z Veselí nad Lužnicí. Do Veselí n. Luž. odešli na hostování dva hráči a tři hráči 
přestoupili  (4x kat. r. nar. 2003, 1x kat. r. nar. 2004, 1x kat. r. nar. 2005). Zároveň na hos-
tování do Litoměřic odešli dva hráči (1x kat. 2003 a 1x kat. 2001) 

 

 
Nábor malých hokejistů 

 
 

Kategorie r. nar.  2010 Kategorie r. nar. 2009 

 
 

Kategorie r. nar. 2008 Kategorie r. nar. 2007 
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Kategorie r. nar. 2006 ... ml. žáci Kategorie r. nar. 2005 ... ml. žáci 

 
 
EKONOMICKÉ ÚDAJE .... 
 
Předpokládaný rozpočet na kalendářní rok 2016 byl cca 2.400 tis.Kč. Náklady 
spojené s úhradou ledové plochy a sportovišť činily 1.040 tis. Kč.  
 
Dotace obdržel náš klub ve výši 878 tis. Kč, přičemž nejvýznamnějším posky-
tovatelem dotací bylo Město J. Hradec s částkou ve výši téměř 660 tis. Kč. 
Dalšími poskytovali bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jiho-
český kraj, ČUS a ČSLH. 
 
Příspěvky z veřejných zdrojů však nestačily ani na úhradu sportovišť. Tudíž 
bylo nutné částku ve výši cca 1.100 tis. na úhradu sportovišť, dopravy a režij-
ních nákladů Kč uhradit z jiných zdrojů (členské příspěvky, vlastní ekonomická 
činnost částky 
 
Výkazy hospodaření našeho spolku za kalendářní rok 2016 tvoří přílohu této 
zprávy. 
 
S potěšením můžeme konstatovat, že: 
 
K dnešnímu dni nemáme vůči nikomu žádné závazky po splatnosti. Během 
r. 2016 se SLH J. Hradec nikdy nedostal do platební neschopnosti a hradil veš-
keré své závazky včas a ve splatnosti. 
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Výhled na sezonu 2017/2018 a plánované akce: 
 
Přihlášení do 5 soutěží ČSLH – minihokej 2010, minihokej 2009, minihokej 
2008, liga ml. žáků r. 2007, žákovská liga mladších žáků 2006, liga starších žá-
ků r. 2005 a žákovská liga starších žáků r. 2004. 
 
Plánované akce: 
Červen 2017 – letní příprava pro kategorie 2010 -2003 
Červen 2017 – sjíždění Vltavy na raftech 
Srpen 2017 – týdenní tábor pro kategorie 2009 - 2003 
Srpen 2017 – týdenní soustředění na ledě pro kategorie 2009-2003 
Září 2017 – březen 2018 – účast v mistrovských soutěží ČSLH, pořádání nábo-
rové činnosti, pořádání domácích turnajů, spoluúčast na městem pořádaných 
akcích. 
 

 
   Radost z vítězství – kat.r. nar. 2010 
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NAŠI PARTNEŘI .... 
 
 
 

Jindřichův Hradec, květen 2017 

Zprávu vyhotovil: 

 

 

            Ing. Vladislav Svoboda 

       předseda výkonného výboru 


