
 

 

SK Slavia Praha - pozemní hokej, z.s. 
 

Zápis ze schůze výboru č. 1/2021 
 
Ze dne - 14.1.2021, 19:00 hod (on-line) 
 
Přítomni: 
Helena Babická, Milan Brabec, Martina Krábková, Jiří Huptych, Martin Hanus, Jakub Krábek, Tomáš 
Procházka, Jan Urbanec 
 
Omluveni:  
Vilém Ťopek, Nikola Mládková 
 
 

Program:  
 

1. Sportovní oblečení 
2. Poháry žen 
3. ČSPH – výměna klíčů, volné prostory na pomůcky 
4. Fanshop 
5. Osvětlení malého hřiště 
6. Buňky na fotbal 
7. Nájem ČSPH 
8. Turnaje mládeže 
9. Vjezdové karty 
10. Členské příspěvky 
11. Trenér roku 
12. Lékařské prohlídky 
 
 
 
1. Sportovní oblečení  
• Probíhá distribuce oblečení , stále nejsou dresy pro ženskou složku 
• Oblečení pro trenéry – návrh předloží Procházka 
Zajistí – Hanus, Procházka, urbanec - trvá 
 
2. Poháry žen 
• Začátkem února padne rozhodnutí ohledně konání pohárů.  
Zajistí - Hanus - trvá 
 
3. ČSPH –  výměna  klíčů, volné prostory na pomůcky 
• ČSPH požaduje výměnu klíčů od vchodových dveří, kde je naistalován zabezpečovací systém. 
• Požadavek na volné prostory pro uložení sportovních pomůcek – nelze poskytnout 
Zajistí – Hanus, Krábková 
 
4. Fanshop 
• Stále probíhá výprodej zboží. 
• Nové zboží bude navrženo. 
Zajistí - Babická, Krábek - trvá 



 

 

 
5. Osvětlení malého hřiště 
• Práce ukončeny, osvětlení nevyhovující. Je třeba vyměnit za silnější.  
Zajistí - Huptych – odloženo na květen 
 
 
6. Buňky na fotbal 
• Na zaslaný email fotbalisté zareagovali, chtějí doložit doklady – Smlouva o výpůjčce s SKS. Nutné 

doložit.  
• Faktura za pronájem zatím odložena. 
Zajistí - Hanus – trvá – bez vývoje 
 
7. Nájem ČSPH 
• Návrh nové smlouvy s ČSPH zaslán členům výboru k připomínkování.  
Zajistí - Ťopek, Procházka – trvá 
 
8.Turnaj mládeže 
• Na 15.5.2021 se plánuje turnaj pro dvě kategorie U10-U15 ( Oldenburg, Chemnitz…)  
• Na květen/červen plánujeme turnaj pro mládež 
Zajistí – Huptych, Urbanec, Mládková  
 
9. Vjezdové karty 
• Vjezdové karty budou prodlouženy pouze tm, kteří uhradili poplatek 500/2000 Kč. 
• Výbor souhlasí s tím, aby poplatky za karty neplatili členové výboru, trenéři a vedoucí družstev. 
Zajistí – Krábková – předá info 
 
10. Členské příspěvky 
• Členské příspěvky – výši  pro rok 2021 budeme řešit dle situace s COVID 19 (cca únor). 
• Informace členům bude předána prostřednictvím KIS. 
Zajistí - Krábková 
 
11. Trenér roku 
• Do ankety Trenér roku pořádané  MČ Praha 10  výbor navrhuje Terezu Mejzlíková 
Zajistí – Krábková 
 
12. Lékařské prohlídky 
• Lékařské prohlídky pro členy oddílu je třeba zajistit na květen, červen na ÚPSL, Praha 6.  
Zajistí – Krábková  
 
 
 
 
 
 
Příští schůze – 28.1.2021, cca 18:30 hod - bude upřesněno 
 
 
Zapsala:  
Martina Krábková 


