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Zápis č. 2/2022 
z porady vedení oddílu pozemního hokeje HC Slavia HK  

dne 23.2.2022 – 18.00 hod. 
 

Přítomni: M. Krýsl, Z. Stránský, Š. Šmídová, M. Toms, P. Vojtěšek, R. Vlachová 

Omluveni: M. Machút 

 

Program:  

1) Aktuality ČSPH a TJ Slavia HK 

2) Program Lev, Sen a XX8 vedené ČSPH 

3) Hodnocení halové sezóny 2021/2022  

4) Základní rozdělení hráčů a hráček do kategorií  

5) Kontrola plateb příspěvků  

6) Různé 

 

K jednotlivým bodům programu: 

1) Aktuality z ČSPH a TJ Slavia HK (Michal Krýsl) 

- Obdrželi jsme dotace od TJ Slavia HK (Velikonoční turnaj 5.000,- a Májový turnaj 15.000,-)  
- Finále extraligy mužů a žen se uskuteční v náhradním stanoveném termínu 26.2. - 27.2.2022.  
- ČSPH zvažuje vklady pro příští halovou sezónu 2022/2023.  
- Na žádost ČSPH ohledně zajištění pořadatelství Mistrovství Evropy U18 v r. 2023 (holky a kluci) 

bude kladně reagováno ve stanoveném termínu.  
 

2) Programy Lev, Sen a XX8 vedené ČSPH (Michal Krýsl + Štěpánka Šmídová)  

- Do 31.3.2022 musíme zaslat přihlášku do Programu Lev.  
- Program Sen – řeší se organizační stránka, počet týdenních tréninků žen, hradecký tým by spadal 

do kategorie B. Čekáme na další podrobnosti od ČSPH.  
- Program XX8 – řešil by marketingovou stránku Programu Sen.  
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3) Hodnocení halové sezóny 2021/2022  

- Ženy postoupily do play-off (26.-27.2.2022).  
- Muži se udrželi v extralize - 5. místo  
- Muži B obsadili ve II. lize - 4. místo  
- Starší žáci – 10. místo 
- Starší žákyně - 5. místo 
- Mladší žáci a mladší žákyně vyhráli Pražský přebor a také vyhráli Pohár prezidenta ČSPH a tím 

se stali Mistry ČR v halovém hokeji 2021/2022.  
- V neděli 27.2.2022 se uskuteční v kategorii U10 finále (Přebor PSPH U10 MIX) o umístění 1. – 

6. místo. 
4) Základní rozdělení hráčů a hráček do kategorií  

- Bod je přesunut na příští poradu předsednictva, aby se mohla zúčastnit i šéftrenérka mládeže L. 
Kožešníková. 

5) Kontrola plateb příspěvků  
- Byla provedena kontrola zaplacených příspěvků k datu 23.2.2022. Kdo dosud nezaplatil, bude na 

tuto skutečnost upozorněn trenéry nebo hromadným emailem s tím, že na příští schůzi 
předsednictva bude provedena další kontrola plateb.  

6) Různé 
a) Obnovení seznamu lidí pro ovládání závory u arény 

- Obnovení seznamu lidí, kteří mají telefonní přístup k ovládání závory + vstup do objektu arény ve 
Farářství.  
Úkol: Š. Šmídová ve spolupráci s L. Kožešníkovou - v termínu do zahájení venkovních 
tréninků. 

 
b) Kontrola splnění úkolů z porady č. 1/2022 ze dne 11.1.2022 

- Všechny úkoly byly splněny.  
Úkol: Informovat trenéry o nájemním vztahu a právy a povinnostmi mezi HC Slavia HK a 
Technickými službami HK (TS HK).  
Zajistí: P. Vojtěšek v novém termínu do začátku března 2022. 

 
c) Navýšení sazby za cestovné 

- Š. Šmídová podala návrh na navýšení ceny za cestovné a to na 5,- Kč/km pro trenéry, 4,- Kč/km 
pro rodiče. Tento návrh bude posouzen po skončení jarní části soutěže.  

 
d) Navyšování nákladů na dopravu na zápasy 

- Na základě zvyšování se nákladů na dopravu na zápasy a z důvodu řádného hospodaření s 
finančními prostředky oddílu schválilo předsednictvo následující postup: 
Trenéři sami zváží možnosti dopravy na utkání. Trenéři mládeže v návaznosti na finanční náklady 
dohodnou s R. Vlachovu způsob dopravy a jeho proplacení.  
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Trenéry bude o této skutečnosti informovat R. Vlachová. 
 

e) Sociální sítě – přístupy ke zveřejňování příspěvků 
- INSTAGRAM - #phslaviahk (příspěvky vkládá R. Vlachová, pokud chcete něco aktuálně a 

obratem zveřejnit, stačí jí zaslat foto a krátký text na MSM nebo WhatsApp)  
- FB – Slavia Hradec Králové – Pozemní hokej (je stanoven okruh lidí, kteří příspěvky zveřejňují, 

zpravidla R. Vlachová, Š. Šmídová a M. Machút) 
- FB – Pozemní hokej HK Slavia děti (je stanoven okruh lidí, kteří příspěvky zveřejňují, zpravidla 

L. Kožešníková, E. Ostatnická a R. Vlachová) 
- FB uzavřená skupina - Slavia Hradec Králové pozemní hokej – INFO (příspěvky zveřejňuje 

zpravidla L. Kožešníková, ale může vkládat každý člen této uzavřené skupiny) 
- www stránky – ph-slaviahk.cz (do editačního prostředí stránek má přístup R. Vlachová a L. 

Kožešníková) 
- Úložiště fotek - https://pozemakhk.rajce.idnes.cz/ Uživatel: pozemakhk@seznam.cz Heslo: 

pozemakhk (do úložiště fotek na „rajčeti“ má přístup kdokoli, přihlašovací údaje jsou veřejné, 
většinou je tato možnost nabídnuta rodičům, kteří případně fotí na hokejových akcích, fotky 
zpravidla ukládají R. Vlachová, L. Kožešníková, E. Ostatnická) 

f) Obecná diskuse 
 
g) Termín další schůze předsednictva 
23.3.2022 od 18.00 hod. na aréně pozemního hokeje ve Farářství. Přizvána bude L. Kožešníková. 
 

Zapsal: R. Vlachová a M. Krýsl 

23. 2. 2022 
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