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Zápis č. 11/2022 
z porady vedení oddílu pozemního hokeje HC Slavia HK  

dne 21.10.2022 – 18.00 hod. 
 

Přítomni:   vedení oddílu, všichni trenéři, zástupci rodičů 

Omluveni:   

 

Program:  

1) Úvodní slovo předsedy oddílu 
2) Vyjádření zástupců rodičů  
3) Vyjádření Jiřího Kožešníka a Lucie Kožešníkové ke stížnostem 
4) Sdělení stanoviska výboru oddílu všem zúčastněným 
5) Závěrečná společná diskuse 
 
K jednotlivým bodům programu: 

 
1) Úvodní slovo předsedy oddílu 

Seznámení všech přítomných s aktuální situací v rámci oddílu, tj. opakované stížnosti rodičů na 
trenéry, komunikace v rámci oddílu, vztah vedení oddílu-trenér-hráč-rodič-člen.  
 
2) Vyjádření zástupců rodičů  
  Zástupci rodičů se vyjádřili k aktuální situaci a k jejich vnímání aktuální situace. 
 
3) Vyjádření Jiřího Kožešníka a Lucie Kožešníkové ke stížnostem 
  Jiří Kožešník a Lucie Kožešníková se vyjádřili ke stížnostem. 
 
4) Sdělení stanoviska výboru oddílu všem zúčastněným 

a) Trenérovi J. Kožešníkovi bylo důrazně vytknuto jeho nevhodné chování. 
 

b) Trenérce L. Kožešníkové bylo důrazně vytknuto její nevhodné chování s tím, že na další schůzi 
výboru/trenérů bude rozhodnuto, zda setrvá v pozici tzv. šéftrenérky mládeže. 
 

c) Všichni zúčastnění byli upozorněni na chování v rámci oddílu a navenek. 
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d) Bylo ujednáno, že pro futuro budou trenérské pozice v oddíle obsazovány výborem oddílu s tím, 
že u jednotlivých kategoriích budou trenéři pravidelně měněni tak, aby mj. nedocházelo k 
dlouhodobým averzím mezi trenéry-rodiči-hráči. 

 
e) Již dříve bylo přijato rozhodnutí, že v případě nákladů mimo klubové příspěvky, a to zejména na 

přípravné turnaje či akce, tak tyto budou muset být a priori schváleny výborem oddílu. 
 
5) Závěrečná společná diskuse 
 
 
 
  S ohledem na mimořádné schůze výboru během měsíce října 2022 se další schůze výboru oddílu 
uskuteční v listopadu 2022, když termín bude upřesněn později s tím, že původně stanovený termín 
03/11/2022 se ruší. 
 

 
 
Zapsal: Michal Krýsl 


