
ZÁPIS: VH NÁCHOD 18.4.2018 

 

1. Předseda p. Šeba přivítal přítomné dámy a pány, představil MS Ing. Jana Čtvrtečku. P. 

Čtvrtečka přivítal přítomné za vedení města v secesní perle města Náchoda. Město 

děkuje SZS, považují to za prestižní záležitost. Pozval přítomné po skončení prohlídky 

města vč. síně věnované architektovi Leclovi, místnímu rodákovi a autoru Atomového 

domu v Hirošimě. Popřál přítomným úspěšné jednání a posléze dobrou zábavu. 

Krátce představil sportovní areál včetně přehledu budoucích investic a pozval 

přítomné na prohlídku pivovaru PRIMÁTOR.  Místostarosta popřál všem přítomným 

příjemný pobyt. Předseda p. Šeba připomněl významné rodáky města Náchoda p. 

Škovereckého , pí Boženu Němcovou, architekta p. Lecla a režiséra p. Formana, který 

zde často pobýval.  

2. Předseda poděkoval městu a přešel k představení VH., řídícím byl určen p. Bejček. 

I) p. Bejček  - představil pracovní předsednictvo ve složení p. Šeba, Vrána, Bejček 

II)schválení programu volba komisí:  

mandátová – p. Kučera, Mana, Čížek 

návrhová – p. Taubr, Čada, Tobola 

volební – p. Vrána, Bejček, Kubeček 

III) výroční zpráva sdružení - předseda přednesl zprávu o činnosti za rok 2017 viz. 

příloha 

IV) předseda přednesl zprávu technické komise  viz. příloha 

V) předseda přednesl zprávu organizační komise, závěrem poděkoval za účast na VH 

VI) zprávu o plnění rozpočtu a plán rozpočtu na 2018 přednesl p. Bejček 

VII) zprávu DR přednesl p. Vrána 

VIII) návrh na VV p. Šeba, Čada, Bejček, Vrána, Čížek, Mana, Tauber, Tobola, Jánský, 

Sedláček, Kubeček 

Zpráva mandátové komise VH jeusnášeníschopná dle stanov SZS, s.z. 

IX) p. Fráz – informace o TD konaném v říjnu, byly zveřejněny až v lednu,nutné 

urychlit zveřejnění informací 

X) Ing. Cvetler – opět připomíná, že údaje o hospodaření SZS,z.s., nebyly ve 

zpravodaji zveřejněny a žádá opakovaně o nápravu  

XI) p. Kerner – SH Teplice, 25. ledna 2019 kolaudace ZS Teplice, shání informace o 

provozu 

XII) předseda na dotaz uvedl informace o projektu svazu na ZS pro okresní města, 

smyslem je zahájení náborů na menších městech za spolupráce s ČSLH a spolupráce 

s MŠMT. ČSLH má k dispozici projektovou studii na ZS za 100 mil. - zatím 4 města 

projevila zájem. Při MŠMT by měla vzniknout Agentura pro sport pod vedením Milana 

Hniličky. 



 

P. Kerner – reaguje, že si město Teplice, myslí, že to je chiméra. Firma Syner nakonec 

nabídla za 230 mil., ztěžuje to situaci těch, kteří si chtějí postavit ZS dle svého… 

 

 P. Fráz si myslí naopak, že se ZS typový dá postavit za 85 mil. ICE Arena jakožto 

dvojhala stála např. 135 mil, Syner nikdy nepostavil nic levného, dále uvádí př. FM. 

 

Ing. Taubr- je třeba rozlišovat, kde se staví, zda na zasíťovaném pozemku či na zelené 

louce 

 

ZS Milevsko p. Pavel Stejskal - navrhuje, zamyslet se nad tím, zda se nepostarat o ty 

současné, již 40-50 let staré stadiony 

 

P. Šeba reaguje – ČUS po dotazu na kluby nejčastější požadavek je na zajištění údržby 

zimních stadionů, zatím nejsou peníze z MŠMT 

 

P. Bejček- extraligové a mezinárodní zápasy – od sezony 2019 IIFH musí instalovat 

pružné mantinely (od 16 let – seniory včetně žen a sledge hokeje) 

 

P. Fráz – změna v mantinelech, jak je to v podvědomí měst, která aktuálně provádějí 

rekonstrukci nebo výstavbu 

 

P. Šeba – informaci, kdy budou povinné na akce IIHF, podá přes svaz 

 

Pí Kateřina Kajtová – VVM – investor musí dle aktuálních předpisů, toto ještě nesplní 

 

P. Mazánek – je to úplná novinka, zatím zcela čerstvá situace 

 

P. Šeba – finální rozhodnutí bude v září 

 

P. Kamil Vrubl – bude projednáno v květnu na MS 2018 

 

P. Tomáš Šícha – žádá zveřejnit info o dotacích 

 

P. Šeba – MSU20 – na starosti má p. Ing. Pavlík, chceme se podílet na projektech dle 

stanov – potřebujeme sehnat odborníky ke spolupráci –TK –výstavba ZS.  

 

P.Mazánek - aktuálnězpracovaná studie na výstavbu stadionů nebo tréninkových hal 

pro okresní města, jedná se o stadiony nebo tréninkové haly s víceúčelovým 

povrchem léto/zima cena cca 13 mil 

 



Řídící schůze přečet zprávu mandátové komise,která konstatuje,že valná hromada je 

usnášeníschopná  

Pan Čada – předseda návrhové komise - přečetl návrh usnesení. 

 

Předseda sdružení pan Šeba znova upozorňuje na body stanov, které sdružení aktivně 

zapojují do poradenství při výstavbě stadionů. Návrh na usnesení byl jednomyslně 

přijat.  

 

Valná hromada byla ukončena předsedou p. Šebou v 15:05. 

 

Po přestávce v 15:30 byla zahájena prezentace firem 

 

1) ZS Náchod – vedoucí Michal Kubeček představil Sportovní zařízení města Náchoda, 

která zahrnují ZS,PB,atletický stadion a skate park. 

Jako zajímavost uvedl zakoupení umělé podlahy pro letní provoz zimního stadionu, 

která byla zakoupena jako použitá za cenu 450 tis. Kč. 

 

2) Pan Bednář – Rozpis ledu – software na objednávání ledu, umí i jiná sportoviště. 

 

3) Air Technology – Dan Kolek, obchodní zástupce a Michal Směřička – představili 

rekonstrukci VZT na ZS Hodonín. Dále upozornili na kampaň „Čisté plíce pro Váš 

stadion“ viz.www.rozdychejte-stadion.cz. 

 

4) Perfect Ice – pan Chodorovský – rolba Engo, Beroun, Český Těšín, Bohumín atd. 

 

5) Silesia WM – Ing. Kateřina Kajtová – RAITA – výhradní zastoupení firmy, dodávky 

mantinelů gumových podlah atd. 

 

6) ROLMONT – Ing. Cvetler informoval, že firma Zamboni otevírá první pobočku 

v Evropě ve švédském Österfänebo (Zamboni Europe) ; pan Kuchař informoval,že od 

31.3. 2018 budou rolby premiérově dodávány s Li-on bateriemi.  

 

Prezentace byla ukončena v 17:00 

v Náchodě dne 18.4.2018 

zapsal: Mgr. Petr Vrána                                                                       Miloslav Šeba  

                                                                                                              předseda SZS, z.s. 

 

 

 

 

 

http://www.rozdychejte-stadion.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


