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Zápis č. 8/2022 
z porady vedení oddílu pozemního hokeje HC Slavia HK  

dne 24.8.2022 – 18.00 hod. 
 

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

Omluveni:  

 

Program:  

1) Přestup Valerie Veverková  
2) Informace o hostování  
3) Informace z jednání Rady ČSPH ze dne 23.8.2022.  
4) Zvýšení částky proplácené za 1 km (rodiče a trenéři) 
5) Vyřízení pojistných událostí (p. Antoš a p. Kramářová/Žítková Viktorie) 
6) Komunikace mezi šéftrenérkou mládeže, trenéry, vedením oddílu a rodiči 
7) Různé 
 

K jednotlivým bodům programu: 

1) Přestup Valerie Veverková 
Na základě diskuse všech zúčastněných souhlasí klub v přestupem Valerie Veverkové zpět do klubu PH 
Jičín. Administrativně vyřídí R. Vlachová. 
 
2) Informace o hostování 
Vedení oddílu souhlasilo s hostováním tří hráček TJ Sokol Kbely za náš tým starších žákyň (Linhartová 
Tereza, Doušová Nikol a Adéla Hartmanová). Dále souhlasilo s přestupem hráčky TJ Sokol Kbely do 
týmu starších žákyň (Karolína Rebcová) a s jejím hostováním v klubu HC Bohemians Praha – dorostenky. 
V případě návratu Karolíny Rebcové zpět do klubu TJ Sokol Kbely nebude náš klub proti.  
Po velké diskusi vedení klubu neodsouhlasilo hostování našich hráček (Dorota Kožešníková a Tereza 
Pražáková) v klubu TJ Plzeň Litice – dorostenky. Primárně jsou děvčata (starší žákyně) potřebná v týmu 
extraligových žen. O celé záležitosti se bude případně dále jednat.  
Další hostování do našeho klubu (do týmu extraligových žen) se připravují.  
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3) Informace z jednání Rady ČSPH ze dne 23.8.2022 
Michal Krýsl informoval o tom, že Rada ČSPH, která se konala dne 23.8.2022 schválila nové řády, které 
budou platné od 1.9.2022. Co se týká našeho požadavku, aby bylo v Soutěžním řádu u Článku 13 změněn 
text, aby v sezóně 2022/2023 a 2023/2024 mohly hrát starší žákyně za ženy rada rozhodla takto: 
Bod (2) Hráči nižší věkové kategorie mohou startovat za vyšší návaznou věkovou kategorii s přihlédnutím 
k čl. 18 SŘ. Hráči po dovršení 15 let mohu startovat v kategorii dospělých. Hráčky po dovršení 14 let 
mohou startovat v kategorii dospělých. 
Bod (3) V sezóně 2022/2023 mohou starší žákyně startovat v kategorii dospělých, a to při splnění 
následujících podmínek: 
1. absolvování lékařské prohlídky dle čl. 18 SŘ 
2. souhlas rodičů 
3. souhlas STK ČSPH 
 
Na STK pošleme k odsouhlasení startování Doroty Kožešníkové a Terezy Pražákové v kategorii 
dospělých. Administrativně zařídí R. Vlachová. 

 
4) Zvýšení částky proplácené za 1 km (rodiče a trenéři) 
Na základě navyšujících se cen pohonných hmot vedení oddílu rozhodlo, že od 1.9.2022 se zvýší i cena 
proplácená za 1 km jak rodičům, tak i trenérům a to 5,- Kč/km.  
HK  :  Praha   224 km = 1120,- Kč 
HK  :  Rakovník  340 km = 1700,- Kč 
HK  :  Plzeň   404 km = 2020,- Kč 
HK  :  Mnichovice  204 km = 1020,- Kč 
HK  :  Kadaň  444 km = 2220,- Kč 
 
5) Vyřízení pojistných událostí (p. Antoš a p. Kramářová/Žítková Viktorie) 
Ve věci poškození auta balónkem bude pan Antoš kontaktován našim zástupce pro pojistné události p. 
Ing. Višňákem. 
Ve věci úhrady faktury za poškozené okno bude kontaktována p. Kramářová a budou jí zaslány potřebné 
doklady k vyřízení pro její pojišťovnu. Administrativně zajistí R. Vlachová. 
 
6) Komunikace mezi šéftrenérkou mládeže, trenéry a vedením oddílu a rodiči 
Z důvodu zlepšení komunikace mezi šéftrenérkou mládeže, trenéry, vedením oddílu a rodiči bylo po 
diskusi rozhodnuto, že se na příští poradu vedení oddílu pozve Lucie Kožešníková (pozvánku zajistí M. 
Krýsl). Následně se dohodne další pravidelná komunikace a informovanost vedení oddílu.  
Dále bylo obecně konstatováno, že porady vedení oddílu jsou veřejné, pokud u konkrétního bodu nebude 
hlasováním rozhodnuto jinak, přičemž vystoupit s příspěvkem či navrhnout bod programu může po 
předchozí dohodě s předsedou nebo místopředsedou oddílu každý člen PH HCSHK. 
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7) Různé 
a) Obdrželi jsme ze svazu pozvánku na školení trenérů „Senior“, které se uskuteční v Praze 3. a 4.9.2022 

pod vedením sportovního ředitele Franka Geerse. Pozvánka byla rozeslána trenérům, školení 
dobrovolné. Termín pro přihlášení byl 22.8.2022.  

b) Obdrželi jsme od ČSPH podklady pro fakturaci za rozvoj 2022. Petra Tomsová dle podkladů zařídila.  
c) Docházka Sportes – od předsedy TJ Slavia HK p. Lejska, jsme obdrželi žádost o uzavření docházky 

mládeže do 23 let v evidenčním systému Sportes na sezónu 2021-2022 (od 1.7.2021 – 30.6.2022). 
Pokud to nebude kompletní v termínu do 31.8., bude TJ Slavia HK nucena vrátit část dotací klubů 
z roku 2021 zpět Národní sportovní agentuře. Ti, kteří nemají za náš klub uzavřené, byli konktování. 

d) 30.8.2022 od 18.30 hod. se uskuteční na aréně školení hráčů a rozhodčích před novou sezónou týmem 
Komise rozhodčích ČSPH. 

e) V průběhu letních prázdnin došlo k opravě rozbitých oken na aréně pozemního hokeje. Byly 
vystaveny dvě faktury dle našeho požadavku. Obě byly TJ Slavia uhrazeny. Jednu by měl uhradit 
viník, jak bylo dohodnuto – viz bod 5). 

f) Veškeré úpravy v rozpisech utkání pro podzim 2022 a jaro 2023 byly v termínu (28.8.2022) odeslány 
na svaz. Po tomto termínu už budou veškeré změny svazem zpoplatněny.  

g) Příští porada vedení oddílu se uskuteční 20.9.2022 od 18:00 hodin na aréně pozemního hokeje 
ve Farářství. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: R. Vlachová 

24.8.2022 


