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Zápis č. 9/2022 
z porady vedení oddílu pozemního hokeje HC Slavia HK  

dne 28.9.2022 – 19.45 hod. 
 

Přítomni:   M. Krýsl, M. Machút, Z. Stránský, M. Toms, R. Vlachová, P. Vojtěšek, L. Kožešníková, 
J. Kožešník, E. Ostatnická 

Omluveni:  Š. Šmídová 

 

Program:  

1) Změna stanov u bodu 3) - Organizační pravidla tréninkové činnosti v oddílu pozemního hokeje 
2) Termín „Memoriálu Ládi a Ládíka Pařízka“ 
3) Nejbližší akce a dlouhodobě naplánované akce v rámci pozemního hokeje 
4) Ujasnění pravidel při schvalování hostování (naši hráči ven, cizí hráči k nám) 
5) Dokončení posilovny v prostorách ve Farářství 
6) Možnosti natáčení utkání (videozáznam) na hřišti ve Farářství 
7) Vyčištění umělého povrhu na hřišti ve Farářství 
8) Předcházení stížností místních obyvatel ve Farářství na hluk při pořádání utkání, tréninků, pravidelných 
akcí, soustředění atd. 
9) Odliv nejmladších dětí (kategorie U6 a U8) 
10) Nábor nových hráčů – zvýšení hráčské základny pro příští roky 
11) Koordinace rozhodčích 
12) Pojistné události a jejich vypořádání v rámci TJ Slavia HK 
 
K jednotlivým bodům programu: 

 
1) Změna stanov u bodu 3) - Organizační pravidla tréninkové činnosti v oddílu pozemního hokeje 
Na základě diskuse bylo rozhodnuto, že povinnost tří tréninkových jednotek za týden se týká až od 
kategorie U12. Následně budou opravena Organizační pravidla. Hráč se zúčastní tří tréninkových jednotek 
týdně, které jsou určeny trenérem jeho příslušné věkové kategorie (týká se od kategorie U12) Čtvrtá 
tréninková jednotka, proběhne pouze po předchozí domluvě hráč-trenér. 
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2) Termín „Memoriálu Ládi a Ládíka Pařízka“ 
Původní termín 25.9.2022 – kategorie U6 a U8 byl zrušen z důvodu pořádání turnaje školních kroužků 
v Praze. Ten se, ale bohužel na poslední chvíli zrušil. Bylo dohodnuto, že Memoriál Ládi a Ládíka Pařízka 
se uskuteční v rámci Turnaje kategorie U10 dne 16.10.2022.  
 
3) Nejbližší akce a dlouhodobě naplánované akce v rámci pozemního hokeje 
Na základě diskuse bylo rozhodnuto o pravidelném předkládání plánovaných akcí pořádaných klubem i 
s jejich rozpočtem (případnými náklady rodičů a klubu) šéftrenérkou mládeže, která toto plánuje, ke 
schválení vedení oddílu.  
Bylo schváleno „Jarní soustředění“ na horách v termínu 2.-5.3.2023, pro hráče kategorie U10, 12 a 15. 
Předběžná cena cca 2.200,- Kč na osobu. 
 
4) Ujasnění pravidel při schvalování hostování (naši hráči ven, cizí hráči k nám) 
Na základě diskuse bylo rozhodnuto, že žádosti o hostování budou předkládány vedení oddílu osobně 
trenérem dané kategorie. Po schválení bude žádost vyřízena elektronicky s STK ČSPH. 
 
5) Dokončení posilovny v prostorách ve Farářství 
Dokončení posilovny zajistí Petr Vojtěšek s Kubou Pražákem ve spolupráci se zástupci Technických 
služeb (pan Haken, pan Koťan). 
 
6) Možnosti natáčení utkání (pořízení videozáznamu) na hřišti ve Farářství 
Petr Vojtěšek zjistí situaci na hřišti ve Farářství v návaznosti na možné pořizování videozáznamu utkání 
(dotaz na Technické služby). 
 
7) Vyčištění umělého povrhu na hřišti ve Farářství 
Petr Vojtěšek zjistí situaci na hřišti ve Farářství v návaznosti na vyčištění umělého povrhu na hřišti ve 
Farářství (dotaz na správce budovy ve Farářství). 
 
8) Předcházení stížností místních obyvatel ve Farářství na hluk při pořádání utkání, tréninků, 
pravidelných akcí, soustředění atd. 
Martin Toms vznese dotaz ohledně hluku při pořádání našich akcí na hřišti ve Farářství na Magistrátu 
města nebo na KHS HK.  
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9) Odliv nejmladších dětí (kategorie U6 a U8) 
K řešení je otázka odlivu nejmladších dětí kategorie U6 a U8. Jak nastavit koncepci trénování pro 
nejmladší kategorie? Nápady, náměty vítány. 
 
10) Nábor nových hráčů – zvýšení hráčské základny pro příští roky 
K řešení jsou nápady pro nábor nových hráčů a tím zvýšení členské – hráčské základny i pro příští roky. 
Nápady, náměty vítány. 
 
11) Koordinace rozhodčích 
Koordinátorkou rozhodčích, kteří budou nominovaní na jednotlivá utkání pro jednotlivé kategorie byla 
ustanovena Štěpánka Šmídová. 
 
12) Různé 
a) Ženy se přihlásily na halovou akci „Pragochema“. 
b) 20.10.2022 od 18.00 hod. přátelské utkání mužů s týmem z SAE.  
c) Úrazy na hřišti vyřizuje za TJ Slavia HK – sekretář p. Kodym - 605 238 224 a pojistné události – 

poškození majetku za TJ Slavia HK – Ing. Michal Višňák – 604 200 150.  
d) Řeší se poškození kapoty auta míčkem – p. Antoš a rozbití jedné tabule skleníku míčkem u paní 

Faltusové – vše předáno Ing. Višňákovi. Na další poradu bude přizván i Ing. Višňák. 
e) Stanovily se všechny časy podzimních a nově i jarních utkání v soutěži pozemní hokej 2022/2023. 

V tuto chvíli se, po odehraném prvním kole utkání starších žáků, hlásí začátky domácích utkání 
starších žáků. Termín do pátku 30.9.2022. Dohodnuto s Lucií Kožešníkovou, bylo nahlášeno v úterý 
27.9.2022 na STK.  

f) Byl aktualizován adresář vedení klubu a trenérů kategorie U6, U8, U10 a U12 ohledně halové soutěže 
této kategorie. Zasláno v termínu V. Poludvornému.  

g) SUDA CUP – termín 19. a 20.11.2022, již obsazené kategorie U12 a U15, U10 čekáme na poslední 
jeden tým, rozpracovávají se www stránky a FB stránky o turnaji (Radka V. a Lucie K.) 

h) Přeložení utkání mužů z 28.9.2022 (na hřišti SKS Praha), soupeř HC President, poplatek 500,- Kč 
zaplacen na stanovený účet – Tomáš Hynčík zaplatil. Nový termín se hledá.  

i) Byly zaplaceny faktury za halovou soutěž (30.000,- Kč) a za hostování (3.500,- Kč). 
j) Příští porada vedení oddílu se uskuteční 3. 11. 2022 (čas bude upřesněn) na aréně pozemního hokeje 

ve Farářství. 
 

Zapsal: R. Vlachová 


