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Zápis č. 1/2023 
z porady vedení oddílu pozemního hokeje HC Slavia HK  

dne 26.1.2023 – 17.00 hod. 
 

Přítomni:  M. Krýsl, M. Machút, Z. Stránský, M. Toms, Š. Šmídová, P. Tomsová 

Omluveni:   

 

1) Výbor oddílu vzal na vědomí: 
- zprávu o stavu členské základny (146 členů; v roce 2022 ukončilo svoji činnost 11 hráčů mládežnických 
kategorií a 6 dospělých a zahájilo svoji činnost 5 hráčů mládežnických kategorií + 8 dětí na kroužku ZŠ 
Bezručova), 
- rekapitulaci hokejového roku 2022 (zejména pak 3. místo žen v halové extralize 2021/2022, titul 
Přeborníka ČR mladších žáků i žaček v hale 2021/2022, 1. místo mladších žáků i žaček ve venkovní 
soutěži 2021/2022), 
- výhled do hokejového roku 2023 (zejména pak sestup družstva mužů do I. ligy v hale 2022/2023, 
aktuální 1. místo starších žákyň v hale 2022/2023, průběžné umístění družstva mužů a žen po podzimní 
části venkovní soutěže 2022/2023), 
- plánované soustředění mládeže na lyžích, Májový turnaj 2023, letní soustředění mládeže, Turnaj Ládi 
a Ládíka Pařízka 2023, Suda Cup 2023, včetně předběžné úvahy přihlášek do soutěží 2023/2024 (venek 
i hala). 
 
2) Hospodářka klubu Petra Tomsová předložila výboru oddílu: 
- finální zprávu o hospodaření za rok 2022 (dotace postupně v průběhu roku 2022, avšak nikoliv ve výši 
roku 2021, pružné navýšení kilometrovného, příspěvky za I. pololetí 241.000,- Kč, za II. pololetí pak 
164.700,- Kč, tedy celkem 405.700,- Kč; celkové příjmy 3.173 tis. Kč, celkové výdaje 3.330 tis. 
Kč  =>  ztráta 157 tis. Kč), 
- předběžný návrh rozpočtu na rok 2023 (předpoklad navýšení pronájmu haly Slavia, materiál, služby i 
energie dražší, požádáno o dotace ve stejných částkách jako v roce 2022 na MHK, KHK, ČSPH a NSA, 
nutnost získání sponzorů ze soukromého sektoru). 
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Bylo rozhodnuto, že tyto budou předloženy ke schválení Členské schůzi oddílu konané téhož dne ke 
schválení. 
Obdobně bylo rozhodnuto, že Členské schůzi oddílu bude předložen ke schválení návrh na zvýšení 
příspěvků členů, a to základní částka 8.000,- Kč/rok se splatností 2.000,- Kč/čtvrtletí (únor, květen, září, 
listopad). 
 
3) Výbor oddílu přijal rezignaci Radky Vlachové na funkci ve výboru oddílu ke dni 20. ledna 2023 s tím, 
že organizačním pracovníkem zůstává do 31/03/2023. Předseda oddílu M. Krýsl bude s Radkou jednat o 
prodloužení termínu do konce soutěžního ročníku 2022/2023, tedy do 30/06/2023. Paralelně bylo 
usneseno, že pozice "organizačního pracovníka klubu" bude tzv. nabídnuta členům oddílu při Členské 
schůzi oddílu, jakož i možnost správy webu, FB a IG klubu. 
 
4) Výborem oddílu bylo z důvodu poklesu členů výboru na 5 (původně 7) předjednáno, že v souladu se 
Stanovami TJ Slavia budou v případě nutnosti tzv. kooptováni do výboru Petra Tomsová a Barbora 
Čecháková s tím, že aktuálně bude výbor oddílu pokračovat ve složení Krýsl, Machút, Toms, Stránský a 
Šmídová (tj. lichý počet pět členů). 
 
5) K žádosti Jiřího Kožešníka ohledně přihlášky do venkovních soutěží dorostenek a starších žákyň pro 
sezónu 2023/2024, včetně případné kooperace s oddílem Sokol Kbely v těchto kategoriích, bylo Jirkovi 
uloženo, aby v termínu do půlky února 2023 předložil výboru oddílu jmenný seznam hráček, se kterými 
je počítáno v dané sezóně do kategorie žen, dorostenek a starších žákyň, přičemž na základě sdělených 
informací a po osobním projednání s trenéry (Machút, Toms, Kožešník, Pražáková) bude rozhodnuto, 
jaká družstva HK budou do soutěží přihlášena. Osobní projednání předběžně stanoveno na den 
28/02/2023, bude upřesněno telefonicky. 
 
6) Výbor oddílu navrhne Členské schůzi dále ke schválení delegáty na Valnou hromadu TJ Slavia v 
červnu 2023 ve složení Krýsl, Machút, Toms, Stránský, Šmídová, Minařík, Tomsová (7 delegátů). 
 
7) Za účasti M. Machúta, M. Krýsla a E. Ostatnické byla projednána situace okolo tréninků a turnajů 
kategorií U6 a U8, a to se shodou v podstatných bodech. 
 
8) Další schůze výboru se uskuteční dne 28/02/2023 od 18:00 hodin. 

Zapsal: M. Krýsl 

 


