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Zápis č. 2/2023 
z porady vedení oddílu pozemního hokeje HC Slavia HK  

dne 28.2.2023 – 18.00 hod. 
 

Přítomni:  M. Krýsl, M. Machút, Z. Stránský, M. Toms, Kožešník J., Pražáková M. 

Omluveni:  Šmídová Š., Tomsová P. 

 
• 1) Přihlášky do soutěží 2023/2024 - ženská složka 

- výbor oddílu rozhodl, že oddíl HK přihlásí do soutěže družstvo žen a dorostenek (budou-li 
hráčky ze Kbel, resp. dostatek hráček), starším žákyním pak bude umožněno hostovat dle jejich 
volby 
- mužská složka bude řešena na další schůzi výboru, na schůzi bude přizvána i Lucie Kožešníková 

 

• 2) Organizační pracovník 
- výbor oddílu bere na vědomí, že Radka Vlachová bude fungovat jako organizační pracovník do 
30/06/2023, v červnu poté domluva s předsedou oddílu, co a jak dále. 

 

• 3) Zahájení tréninků Jaro 2023 
- bude rozeslána výzva trenérům, aby do 05/03/2023 nahlásili, od kdy a od kolika hodiny se 
budou konat tréninky ve Farářství 
     - již nahlášeno: 

- muži od 27/02/2023 pondělí + čtvrtek (19:00-21:00) 
- ženy od 16/03/2023 čtvrtek (17:30-19:00) 
- starší žákyně od 08/03/2023 pondělí (17:00-19:00) + středa (15:30-17:30) + čtvrtek (s 
ženami) 

 

• 4) Výbor oddílu bere na vědomí, že Členská schůze oddílu dne 26/01/2023 schválila výši 
příspěvků na rok 2023 (základní 8.000,- Kč) a jejich splatnost čtvrtletně (únor, květen, září, 
listopad) 
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• 5) Výbor oddílu odsouhlasil posun platby oddílových příspěvků za 1Q/2023 do 15/03/2023 
 

• 6) Předseda oddílu oznámil členům výboru, že je reálné pro sezónu 2023/2024 zvýšení 
startovného do soutěží ze strany ČSPH o cca inflaci (10-15%) 

 

• 7) Výbor oddílu vzal na vědomí přidělené dotace ze strany MHK 
- Májový turnaj - 35.000,- Kč 
- Velikonoční turnaj - 5.000,- Kč 

 

• 8) Hodnocení haly 2022/2023 
     - muži - výsledek odpovídá realitě 
     - ženy - udržení extraligy je za současného stavu úspěch 
     - starší žáci - medaile v této kategorii je velkým úspěchem 
     - starší žákyně - titul Mistryně ČR hovoří sám o sobě 
     - mladší kategorie - poděkování za zápal a úspěšnou reprezentaci oddílu 

 

• 9) Turnaj U10 a U12 v HK dne 02/04/2023 
- výbor oddílu schválil výši startovného na předmětný turnaj ve výši 500,- Kč na kategorii a 
oddíl (v případě přihlášky dvou družstev oddílu v jedné kategorii také ve výši 500,- Kč) 

 
10) Další schůze výboru se uskuteční dne 29/03/2023 v 18:00 hodin na Aréně Farářství 

 

 

Zapsal: M. Krýsl 

 


