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Výroční zpráva o činnosti HC Slovan Louny v roce 2020
V úplném úvodu zprávy je nutné podotknout, že sezóna 2020/2021 byla zcela ovlivněna
situací Covid-19. Předchozí sezóna byla z důvodu Covidu ukončena už 17.3.2020, kdy byla
většina soutěží už dohrána. Nová sezóna začínající v první polovině září 2020 byla prakticky
ukončena po měsíci a to přesně 12.10.2020. Byl uzavřen zimní stadion a led byl rozpuštěn.
Ještě v měsíci prosinci 2020 jsme se s nadějí na obnovení scházeli pouze tréninkově po dobu
10 dnů a pak následovala opět totální uzávěra. Všechny soutěže byly ukončeny a lední hokej
nebyl vůbec provozován.
Rada klubu se během roku 2020 sešla 5x a řešila otázky finanční, organizační, covidové.
S ohledem na uzavřené sportoviště od 12.10.2020, Rada klubu rozhodla, že oddílové
příspěvky za 4.Q/2020 a 1.Q/2021 nebudou vybírány.
Pro finanční zajištění klubu pro sezonu 2020/2021 bylo klíčové podání žádostí do dotačních
programů Města Louny, Krajského úřadu v Ústí nad Labem a Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, kde byl opět vypsán program pro sportovní organizace pod názvem „Můj klub“.
Ze všech podaných žádostí jsme obdrželi celkovou částku dotací ve výši 580.900,-Kč. Největší
částkou byla dotace z MŠMT programu „Můj klub“ ve výši 456.500,-Kč, od Města Louny jsme
obdrželi oproti předchozím letům jen 115.400,-Kč. Také jsme obdrželi dotaci od Krajského
úřadu na částečné financování hokejových soustředění na začátku sezony 2020/2021.
Dotace činila oproti požadovaným 50.000,-Kč jen zkrácenou částku 15.000,-Kč.
Všechny dotace byly ovlivněny situací Covid-19.
S výhledem na další sezónu 2021/2022 jsme opět v průběhu měsíce listopadu podali žádost
do dotačního programu pod názvem „Můj klub“ tentokráte poprvé od Národní Sportovní
Agentury NSA. Program byl vyhodnocen v měsíci květnu 2021 a předběžná částka pro náš
klub je ve výši 518.536,-Kč.
Klub hospodařil v roce 2020 se ziskem ve výši 308tis. Kč. Fungující Funshop pokračoval i
v době covidové a navázal tak na loňskou sezónu. K dispozici už bylo přes 50 výrobků s logem
klubu.
V letních měsících proběhla na zimním stadionu v Lounech rekonstrukce technologie
chlazení ve strojovně hrazená Městem Louny. Ledová plocha byla připravena v poslední
dekádě měsíce srpna již s novou technologií v rámci jejího zkušebního provozu. Vše
probíhalo bez větších problémů.
Také měla probíhat v měsíci květnu a červnu rekonstrukce mantinelů. Ovšem s ohledem na
situaci Covid-19 město zakázku zrušilo a znovu vypsalo výběrové řízení. Během měsíce září
byl vybrán vhodný uchazeč, který rekonstrukci mantinelů bude provádět v roce 2022.
Sportovní činnost byla řešena hned po skončení sezony 2019/2020 i když situace covid
vnášela do sportovního světa nejistotu. Nastal přirozený posun trenérů se svými
kategoriemi. Soutěže se rozběhly bez problémů v 10-ti mládežnických kategorií, kategorii
mužů a také v oddílu krasobruslení. V měsíci září byla opět otevřena škola bruslení, která již
několikátým rokem byla naplněna do posledního místa. O své první bruslařské krůčky se
ucházelo téměř 60 dětí. Svou školu bruslení také pořádal oddíl krasobruslení s účastí do 20
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dětí. Bohužel veškerá naše sportovní činnost byla ukončena vládním nařízením dne
12.10.2020. Během měsíce prosince se ještě naše činnost obnovila, ale pouze na 10dní. Pak
opět vládní nařízení uzavřelo sportoviště a už se do konce měsíce března 2021 vůbec
nesportovalo.
Činnost jednotlivých mužstev
Klub v sezóně 2020/2021 měl 10 mládežnických mužstev, A-mužstvo dospělých a družstvo
krasobruslení. Mládežnická mužstva od přípravky až po starší žáky včetně jsou zařazeny do
programu Sportovního střediska ČSLH, kde vedoucího trenéra zastává předseda klubu Ing.
J.Trefný.
Činnost jednotlivých mužstev nelze hodnotit, jelikož soutěže probíhaly pouze měsíc a pak
byly ukončeny.
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