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Zápis č. 5/2022 
z porady vedení oddílu pozemního hokeje HC Slavia HK  

dne 24.5.2022 – 18.00 hod. 
 

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

Omluveni: Š. Šmídová 

Program:  

1) Kontrola plateb příspěvků 
2) Rozdělení trenérských pozic od podzimu 2022 
3) Stav čerpání dotací 
4) Zmapování situace fyzického počtu klíčů od arény ve Farářství + přidělené kódy 
5) Školení trenérů 
6) Fungování a kvalita poskytovaných služeb pronájemcem bufetu 
7) Časové rozpětí tradičního hokejového kempu na konci prázdnin 
8) Termíny ukončení tréninků jednotlivých kategorií 
9) Pojištění klubu v návaznosti na škody způsobené hráči 
10) Plán tréninků a akci – hala 2022/2023 
11) Různé 
 

K jednotlivým bodům programu: 

1) Kontrola plateb příspěvků 
Byla provedena kontrola zaplacených příspěvků k datu 23.5.2022. Ucelený seznam příspěvků byl zaslán 
p. Petře Tomsové. Příspěvky vloženy do programu ISCUS.  
 
2) Informace o stavu zájemců o trenérské pozice od podzimu 2022 
Zájem o trenérské pozice u týmu mužů projevili dva zájemci David Podzimek (z důvodu studijních 
povinností může až od jara 2023) a Jiří Kulička. Trenérská pozice u týmu žen se dále řeší a hledá se 
zájemce. 
 
3) Stav čerpání dotací  
Petra Tomsová předala členům předsednictva stav čerpání poskytnutých dotací našemu oddílu. Byla 
řešena situace související s vyčerpáním finančních prostředků z těchto dotací. Trenéři gólmanů dají své 
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požadavky k nákupu potřebného vybavení. Obdrželi jsme dotace od města HK na Suda Cup 10.000,- a na 
Memoriál Ládi a Ládíka Pařízka 5.000,- Kč. 
 

4) Zmapování situace fyzického počtu klíčů od arény ve Farářství + přidělené kódy 
Předsednictvo bylo informováno o situaci s klíči a s přidělenými kódy ke stupu na arénu ve Farářství. Se 
zástupci Technických služeb bude M. Toms jednat ohledně změny přidělených přístupových kódů. 
 
5) Školení trenérů 
Trenéři budou o problematice školení informováni na schůzce trenérů v rámci hokejového kempu, který 
se uskuteční na konci prázdnin.  
 

6) Fungování a kvalita poskytovaných služeb pronájemcem bufetu 

Začaly se množit stížnosti na poskytované služby a sortiment v bufetu. Trenéři budou požádáni o zaslání 
námětů, co by se mělo zlepšit.  

 

7) Časové rozpětí tradičního hokejového kempu na konci prázdnin 

Trenéři se dohodnou na časovém rozpětí a obsahu letošního hokejového kempu. 

 

8) Termíny ukončení tréninků jednotlivých kategorií na aréně ve Farářství 

Trenéři budou osloveni, aby předložili termíny ukončení tréninků ve Farářství, aby se včas informoval 
správce objektu – Technické služby.  

 

9) Pojištění klubu v návaznosti na škody způsobené hráči 

Michal Krýsl bude kontaktovat p. Jakuba Lejska, předsedu TJ Slavia HK ohledně pojištění TJ Slavia HK. 

 

10) Plán tréninků a akcí - hala 2022/2023 

Obdrželi jsme žádost p. Jakuba Lejska, předsedy TJ Slavia HK o sdělení plánu tréninků a akcí v hale 
2022/2023 v termínu do 17.6.2022.  
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11) Různé 

a) Zápis z porady vedení klubu ze dne 26.4.2022 je zveřejněn na webu. 
b) Z důvodu posunutí vyplácení dotací od Národní sportovní agentury byl posunout termín Rady 

klubů z původně plánovaného konce května na červen. Dle sdělení M. Krýsla se Rada klubů 
uskuteční dne 16.6.2022. 

c) Termín další schůze předsednictva 17.6.2022 od 18.00 hod. buď na aréně pozemního hokeje ve 
Farářství nebo on-line.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: R. Vlachová 

24. 5. 2022 


