
 
     Český hokej (Český svaz ledního hokeje, z.s.)  
    Okresní výkonný výbor Blansko (OVV ČSLH Blansko) 
 

 web:  www.hokej-bk.cz        e-mail:  hokej-bk@seznam.cz 

Zápis z posezónního aktivu 

Ve čtvrtek 2. 6. 2022 v 18:00 hodin se v prostorách ZS Blansko konal posezónní aktiv klubů OP 
Blansko. 

Aktivu se zúčastnili: 

za OVV ČSLH Blansko: 

        Petr Zukal - předseda OVV ČSLH Blansko 
         František Kitner - předseda komise rozhodčích, člen OVV ČSLH Blansko        
        David Scheiner – předseda disciplinární komise, člen OVV ČSLH Blansko 
        Karel Hájek – předseda sportovně-technické komise, člen OVV ČSLH Blansko  
        Patrik Ševčík - sekretář, správce webu 
         
Zúčastnili se zástupci klubů ledního hokeje:            

1. TJ Sokol Černá Hora 
2. TJ Rájec – Jestřebí 
3. Rytíři Blansko 
4. HC Veverská Bítýška 
5. TJ Sokol Březina 
6. HC Zastávka z.s. 

1. Proběhlo zhodnocení ukončené sezóny OP Blansko 2021/2022 - k průběhu sezóny se 
vyjádřili: předseda svazu OP Blansko, předseda DK, předseda STK a předseda komise 
rozhodčích. 

Členové výboru nabádali zástupce družstev k dodržování pravidel a řádů domluvených na 
předsezónním aktivu. Dále byla nastíněna situace s obtížným obsazováním rozhodčích pro 
zápasy OP. 
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2. Proběhlo předání individuálních ocenění pro vítěze kanadského bodování (Šedý Adam) a 
poháru za vítěze soutěže slušnosti oddílu HC Zastávka. K předání plakety pro nejlepšího 
střelce (Radek Janoušek) nedošlo, z důvodu neúčasti zástupců oddílu TJ Tatran Hrušky - 
bude předáno předsedou OP Blansko po domluvě. 

3. Došlo k vyrovnání závazků: HC Laviny - 6x 600,- + 1300,- => celkem 4900,- Kč. Oddílu 
Tatran Hrušky -  600,- + 300,- => celkem 900,- Kč bude strženo z vkladu do soutěže. 

4. Zástupci klubů byli následně informováni činovníky OVV o následujícím:  

a. Rezignace předsedy svazu OP Blansko na své další působení ve funkcích OVV ČSLH 
Blansko 

b. Rezignace předsedy DK OP Blansko na své další působení ve funkcích OVV ČSLH 
Blansko 

c. Rezignace předsedy STK OP Blansko na své další působení ve funkcích OVV ČSLH 
Blansko 

5. V rámci diskuse bylo zástupci oddílů dohodnuto, že se sejdou ve čtvrtek 23. 6. 2022 v 18:00 
v restauraci na zimním stadionu Blansko, kde předloží svoje návrhy na nové obsazení členů 
OVV. 

 

V Blansku 2. 6. 2022


