Zapsal. P.Podzimek

Aréna Farářství, Fibichova 18,
500 02, Hradec Králové
Date: 4.5.2020
Time: 19:30hod.

Zápis z porady vedení oddílu pozemního hokeje
Účastníci: Š. Šmídová, P.Podzimek, M.Minařík, D. Bendák, M.Toms
Omluveni: L.Kožešníková, M.Machút,

I. Ustanovení počtu členů výboru na lichý počet účastníků dle dohody bude počet 7 členů oddílu. Výbor bude
pracovat ve složení Š.Šmídová, M.Machút, P.Podzimek, D.Bendák, L. Kožešníková, M.Minařík, M.Toms,

II. Vzhledem ke koronavirové krizi, oddíl zaslal na ČSPH stanovisko ve kterém se přiklonilo k nedohrání jarní části
soutěží ve všech věkových kategorií, včetně extraligy mužů a žen.

III. V souvislosti s tím se mění I rozpis tréninků do koncxe jarní části. Ženy již do konce června trenovat nebudou.
Ostatní treninky jsou s okamžitou platností nastaveny takto:

pondělí a čtvrtek
17:00 – 18:30 U6 / U10 / U12
18:30 – 20:00 muži
uterý
17:00 – 19:00 U15
Pátek
16:00 – 18:00 U15
Středa
14:30 – 16:00 SPC
16:00 – 17:30 SCM
17:00 – 18:30 ostatní mládež

IV. Bod č. 5. z minulé porady není zatím vyřešen – (Navrhnou změny věkových kategorií pro mládež pro sezonu
2020 /2021. Komunikace s komisi mládeže L.Kožešníková

V. Vzhledem k žádostem na činnost oddílu na následující rok, je potřeba zajistit do příští schůze připravit seznam
kategorií, které obsadíme v sezoně 2020 / 2021 muži – M Toms, ženy – M.Machút, mládež- L.Kožešníková,
P.Podzimek
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VI. Připravit a následně podepsat nájemní smlouvu s novým nájemcem bufetu – P.Podzimek, Š. Šmídová
VII. Dne 5.5.2020 proběhne předání nájemního prostoru kuchyňky novému nájemci a zároveň schůzka ohledně
nastavení pravidel za HC Slavia HK -Š.Šmídová, za správu sportovišť M.Koťan a novým nájemcem panem
Škrovánkem
VIII. Stále nemáme uzavřený/schválený etický kodex pro členy oddílu HC Slavia Hradec Králové. Všechny tři
vytvořené kodexy budou mailem zaslány na členy výboru k připomínkování – P.Podzimek

IX. Dořešit platbu příspěvků na první pololetí roku 2020 vzhledem k netrénování v měsících 03/ 04 /
05/2020
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