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Zápis č. 12/2022 
z porady vedení oddílu pozemního hokeje HC Slavia HK  

dne 23.11.2022 – 18.00 hod. 
 

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

Omluveni:   

 

Program:  

1) Kontrola úkolů z minulé porady 

2) Kontrola platby příspěvků za II. pol. 2022 

3) Účetní závěrka roku 2022 a Rozpočet na rok 2023, sponzoring 

4) Stav hrací plochy v hale TJ Slavia HK 

5) Funkce šéftrenér mládeže 

6) Hostování 

7) Změna v trénování kategorie U6 a U8 

8) Ostatní 

 

 

K jednotlivým bodům programu: 

 
1) Kontrola úkolů z minulé porady 

• Dokončení posilovny v prostorách ve Farářství – je to v řešení, P. Vojtěšek s J. Pražákem ve 
spolupráci se zástupci Technických služeb zjistí rozvody elektřiny (případně vody), aby bylo 
možné přidělat sportovní nářadí. 

• Možnosti natáčení utkání (pořízení videozáznamu) na hřišti ve Farářství – k řešení na jaře 2023 ve 
spolupráci se zástupci Technických služeb. 
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• Vyčištění umělého povrchu na hřišti ve Farářství – dle informace P. Vojtěška, který jednal se 
zástupci Technických služeb dojde v areálu ve Farářství k výměně čerpadla vody a nového filtru. 
K hloubkovému čištění povrchu přístrojem by dojít nemělo. Bude vyčištěno tlakovou vodou. 
V průběhu března 2023, před zahájením jarní soutěže, bude provedena kontrola povrchu, zda 
nedochází k opětovnému vzlínání bláta u trysek.  

• Předcházení stížností místních obyvatel ve Farářství na hluk při pořádání utkání, tréninků, 
pravidelných akcí, soustředění atd. – M. Toms s L. Kožešníkovou připraví seznam akcí (s 
předpokládaným počtem účastníků), které budou probíhat na hřišti ve Farářství a následně bude 
toto projednáno na Magistrátu města nebo KHS HK.  

 
2) Kontrola platby příspěvků za II. pol. 2022 
  Vedení oddílu bylo seznámeno se stavem zaplacených příspěvků za II. pololetí r. 2022. Všem 
trenérům byl následně zaslán aktuální seznam stavu zaplacených příspěvků. Trenéři osloví hráče, kteří 
dosud příspěvky nezaplatili. R. Vlachové zaslat jména hráčů, kteří již nehrají, aby byli ze seznamu 
vyškrtnuti. 
 
3) Účetní závěrka roku 2022, rozpočet na rok 2023, sponzoring 
  Účetní závěrka roku 2022 je mínus 120 tis. Pozemní hokej obdržel nižší dotace (mínus 50 tis. Od 
ČSPH, mínus 70 tis. od NSA) a zvyšují se náklady.  
  Pro příští rok je potřeba hledat sponzory. Michal Krýsl vytvoří prezentaci klubu pro představení 
klubu sponzorům (informace o klubu, historie, počty turnajů, počet tréninkových jednotek, počty dětí 
atd.). 
  Na začátku ledna 2023 bude svolána schůze všech členů klubu a rodičů v návaznosti na finanční 
situaci klubu. Vedení oddílu navrhuje a chce projednat na schůzi případné zvýšení příspěvků na rok 2023 
(čtvrtletní platba 2.000,- Kč, ročně 8.000,- Kč, o 50% méně sourozenec).  
 
4) Stav hrací plochy v hale TJ Slavia HK 
 Došlo k zatečení vody do palubovky v hale TJ Slavia HK. Nyní se čeká na likvidátora, aby mohla 
být provedena oprava. Bohužel se neví, jak budou případné opravy palubovky probíhat. Bude proto asi 
nutné oznámit tuto situaci na ČSPH před tím, než na hřiště nastoupí extraligový hráči k zápasům. Případně 
zorganizovat přehození utkání s mládežnickými kategorie nebo přeložení do jiné haly. Zpráva bude 
podána předsedou oddílu na ČSPH po schůzi vedení oddílu, která proběhne 14.12.2022 a po prověření 
aktuálního stavu celé záležitosti. 

 
5) Funkce šéftrenér mládeže 
  Z diskuse vyplynulo, že o ponechání funkce šéftrenéra mládeže rozhodnou trenéři mládeže na své 
schůzce.   
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6) Hostování 
  Došlo k projednání a ke schválení střídavého hostování našich tří hráčů (Vodička M., Kodym N., 
Jošt D.) do týmu TJ Sokol Kbely – hala sezóna 2022/2023. Bylo projednáno a schváleno střídané 
hostování dvou hráčů z PH Jičín (Duczynski, Kunc) do našeho týmu mladší žáci pro halu sezóna 
2022/2023. 
 Bylo diskutováno o typech hostování dle Přestupního řádu ČSPH (typy A, B, C a D).  
 
7) Změna v trénování kategorie U6 a U8 
  Po diskusi bylo rozhodnuto, že nemladší hráči kategorie U6 a U8 od 28.11.2022 absolvují tréninky 
v hale každé pondělí od 15.30 – 17.00 hod. Čtvrteční tréninky zůstávají, do odvolání, na hřišti ve Farářství. 
Poslední trénink na aréně proběhne pravděpodobně 8.12.2022. 
 
8) Ostatní 

• STK ČSPH rozhodlo o neoprávněném startu Viktorie Žítkové v mladším žactvu. 
• Na základě našeho dotazu na STK ohledně hostování starších žákyň a doplňování hráčů na 

soupisky nám bylo zodpovězeno:  
o Pro st. žákyně hostující ze Kbel není potřeba zvlášť řešit halu (hostování “A”). 
o Dle rozpisu soutěží mohou startovat 2 žákyně na zápase st. žáků. Soupisky týmů lze jen 

doplňovat, (nelze prohazovat hráče ani hráčky mezi týmy).   
• Ve spolupráci s pojišťovacím agentem Ing. Višňákem jsou nahlašovány na Generali České 

pojišťovně pojistné případy, které jsou následně řešeny s likvidátory (za klub řeší Radka Vlachová 
a spolupracuje s Petrou Tomsovou, TJ Slavia HK). Pojistné plnění p. Antoš, p. Posejpal a V. 
Žítková je vyřízeno. Nedořešena poj. událost – rozbitý skleník p. Faltusová. 

• Petr Vojtěšek oznámil, že odstupuje z vedení oddílu k 31.12.2022. 
• Dne 18.12.2022 se uskuteční celoklubová akce „Vánoční bowling“, na kterou jsou zváni všichni 

hráči a hráčky všech kategorií.  
• Příští porada se uskuteční ve středu 14.12.2022 od 18.00 hodin v restauraci Slávka.  

 
 
 
 
Sepsala: R. Vlachová 


