
 

 

SK Slavia Praha - pozemní hokej, z.s. 
 

Zápis ze schůze výboru č. 18/2020 
 
Ze dne - 24.11.2020, 18:30 hod (on-line) 
 
Přítomni: 
Helena Babická, Martina Krábková, Jiří Huptych, Martin Hanus, Jakub Krábek, Tomáš Procházka, 
Vilém Ťopek 
 
Omluveni:  
Milan Brabec 
 
 

Program:  
 

1. Sportovní oblečení 
2. Poháry žen 
3. Sekretář / šéftrenér – hlavní bod výboru 
4. ČSPH – vlhkost v kanceláři / zabezpečovací systém 
5. Fanshop 
6. Osvětlení malého hřiště 
7. Buňky na fotbal 
8. Nájem ČSPH 
 
 
 
1. Sportovní oblečení  
• Velká část oblečení dorazila - čekáme na zbytek zboží - má dorazit začátkem prosince.  Dresy jsou 
průběžně vyráběny. 

Zajistí - Hanus - trvá 
 
2. Poháry žen 
• Ve dnech 2.4. - 4.4.2021 pořádáme pohár žen na našem hřišti.  
• Probíhá příprava, komunikace s hotely, bez rezervace.  
Zajistí - Hanus - trvá 
 
3. Sekretář / šéftrenér 
• Jan Urbanec nástup na pozici oddílového trenéra od 1.10.2020 
• Nikola Mládková nástup na pozici sekretář oddílu od 1.1.2021 
• Pracovní  náplně odsouhlaseny. 
 
4. ČSPH – vlhkost v kanceláři / zabezpečovací systém 
• Kancelář ČSPH – stále se vysouší, ještě tento týden. 
• Na žádost ČSPH výbor odsouhlasil zabezpečovací systém + 2 kamery umístit do atria a přilehlých 

prostor 
Zajistí - Brabec 
 
 



 

 

 
5. Fanshop 
• Návrh na zajištění fanshopu v rámci oddílu. Babická jedná s fy Johny sport o možnosti spolupráce 

od ledna 2021. 
• Návrh výboru - vánoční výprodej. 
Zajistí - Babická, Krábek - trvá 
 
6. Osvětlení malého hřiště 
• Ve středu bude namontováno osvětlení. 
Zajistí - Huptych - trvá 
 
7. Buňky na fotbal 
• Návrh smlouvy na pronájem buněk fotbalu zaslán panu Vrbovi k vyjádření. 
Zajistí - Hanus - trvá 
 
8. Nájem ČSPH 
• Návrh nové smlouvy s ČSPH zaslán členům výboru k připomínkování.  
Zajistí - Ťopek, Procházka - trvá 
 
 
 
Příští schůze - 8.12.2020, cca 18:00 hod - bude upřesněno 
 
 
Zapsala:  
Martina Krábková 


