Zapsal. P.Podzimek

Pozemní hokej
HC Slavia Hradec Králové
Kuklenská 1730/10a
50002 Hradec Králové

Zápis č. 4/2022
z porady vedení oddílu pozemního hokeje HC Slavia HK
dne 26.4.2022 – 18.00 hod.
Přítomni: M. Machút, M. Toms, Z. Stránský, P. Vojtěšek, R. Vlachová
Omluveni: M. Krýsl, Š. Šmídová
Program:
1) Kontrola plateb příspěvků
2) Základní rozdělení hráčů a hráček do kategorií
3) Vyplnění dotazníku STK - vyhodnocení halové sezony – termín do 31.3.2022
4) Vyhlášení ankety Sportovci roku města Hradec Králové 2020/2021
5) Odstoupení družstva dorostenců
6) Rozdělení trenérských pozic od podzimu 2022
7) Stav čerpání dotací
8) Zmapování situace fyzického počtu klíčů od arény ve Farářství + přidělené kódy
9) Školení trenérů
10) Různé
K jednotlivým bodům programu:
1) Kontrola plateb příspěvků
Byla provedena kontrola zaplacených příspěvků k datu 25.4.2022. Kdo dosud nezaplatil, bude na tuto
skutečnost obrazem upozorněn emailem nebo trenéry. Trenéři obdrží aktuální stav se stavem plateb.
2) Základní rozdělení hráčů a hráček do kategorií
L. Kožešníková provedla základní rozdělení hráčů a hráček do kategorii s přiřazením trenérů.
3) Vyplnění dotazníku STK - vyhodnocení halové sezony – termín do 31.3.2022
Dotazník byl v termínu vyplněn.
4) Vyhlášení ankety Sportovci roku města Hradec Králové 2020/2021
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Náš nominovaný tým mladších žákyň 2020/2021 byl oceněn jako „Naděje královehradeckého sportu
2020/2021“ a na slavnostním vyhlášení ve Filharmonii HK získal šek na 25 000,- Kč. Gratulace celému
týmu, nejen hráčkám, ale i trenérům.
5) Odstoupení družstva dorostenců
Z důvodu nedostatku hráčů byl náš tým dorostenců odhlášen ze soutěže.
6) Rozdělení trenérských pozic od podzimu 2022
Primárně se musí vyřešit trenérské pozice u týmu mužů a žen. O této problematice bude diskutováno na
příštím zasedání předsednictva. Hledají se případní vhodní zájemci. Kdo by měl zájem, kontaktujte členy
předsednictva.
7) Stav čerpání dotací
Petra Tomsová rozešle členům předsednictva stav čerpání poskytnutých dotací našemu oddílu. Situace
související s vyčerpáním finančních prostředků z těchto dotací bude řešena na příštím zasedání
předsednictva.
8) Zmapování situace fyzického počtu klíčů od arény ve Farářství + přidělené kódy
Z důvodu zmapování a přehledu fyzického počtu klíčů od arény ve Farářství bude rozeslána na jednotlivé
trenéry a vedení oddílu dotaz na současný stav. Dotaz rozešle R. Vlachová. Na příštím zasedání
předsednictva bude předložen výsledek.
Ve spolupráci s Davidem Bendákem budou zkontrolovány přidělené kódy ke stupu a proběhne jejich
případná aktualizace.
9) Školení trenérů
Je v zájmu oddílu, aby trenéři absolvovali nabízená školení v rámci svého pravidelného vzdělávání.
Doporučeno absolvovat minimálně dvě školení za rok, která budou klubem proplacena. O této
problematice se bude případně diskutovat i na příštím zasedání předsednictva.
10) Různé
a) Zápis z porady vedení klubu ze dne 22.3.2022 je zveřejněn na webu.
b) Rozeslána pozvánka na IV. Májový mezinárodní turnaj mládeže, který se uskuteční ve dnech
11. – 12.6.2022 na české i zahraniční kluby, na FB, Instagram, na www a FB stránky ČSPH.
Doposud se přihlásil početný tým z Litvy (v každé vyhlášené kategorii mají obsazení) a 1x tým
HC Bohemians. Termín uzávěrky je k 30.4.2022.
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c) V předem stanoveném termínu jsme se přihlásili do programu Rozvoj mládeže, který má primárně
přispět k zapojení klubu k všestrannému rozvoji dětí do 15 let a k masivnějšímu příchodu nových
dětí.
d) Problémy s kódováním s nájemcem bufetu byly vyřešeny.
e) Havárie na aréně – únik vody z přečerpávající kanalizační jímky a výpadky elektrické energie u
rozvaděče ve správcovně, zákaz používání posilovny – obnažené kabely elektrického vedení
(nejsou pod proudem). TS HK tyto závady řeší.
f) Na základě dotazu PSPH p. Korbela byla zaslána L. Kožešníkovou předběžná přihláška týmů do
haly 2022/2023 (U10 dívky, U10 kluci a U12 mix).
g) Do redakce Radnice byl zaslán rozpis utkání, které se uskuteční na našem hřišti ve Farářství. Tato
utkání budou zveřejňována ve sportovní rubrice.
h) Ukončení sezóny pro mládež v zábavním parku Energylandia v Polsku dne 24.6.2022.
i) Dotaz na zajištění konkrétního odpovídajícího oblečení brankářky Valerie Labuťové bude
vyřešen ve spolupráci se Z. Stránským co nejdříve.
j) Rozdílová částka, která je potřebná na doplacení mikrobusu, bude dělena rovným dílem mezi
všechny účastníky, kteří na utkání jedou.
k) Termín další schůze předsednictva 24.5.2022 od 18.00 hod. na aréně pozemního hokeje ve
Farářství.

Zapsal: R. Vlachová
26. 4. 2022
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