
 

 

SK Slavia Praha - pozemní hokej, z.s. 
 

Zápis ze schůze výboru č. 19/2020 
 
Ze dne - 10.12.2020, 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. ČSPH – vlhkost v kanceláři / zabezpečovací systém 
4. Fanshop 
5. Osvětlení malého hřiště 
6. Buňky na fotbal 
7. Nájem ČSPH 
8. Turnaj mládeže 
9.  Vjezdové karty 
 
 
 
 
 
1. Sportovní oblečení  
• Oblečení dorazilo, distribuce bude probíhat průběžně, dětské soupravy do vánoc 
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.  
• Halový pohár žen v Litvě zrušen - COVID-19!  
Zajistí - Hanus - trvá 
 
3. ČSPH – vlhkost v kanceláři / zabezpečovací systém 
• Kancelář ČSPH vysušena. Po zimě budou provedeny úpravy v kanceláři, výmalba aj.  
• Zabezpečovacího systém bude naistalován do konce roku. 
• Zajistí - Brabec 
 
4. Fanshop 
• Návrh na zajištění fanshopu v rámci oddílu.  
• Vánoční výprodej probíhá. 
Zajistí - Babická, Krábek – trvá 



 

 

5. Osvětlení malého hřiště 
• Osvětlení je nainstalováno, je třeba zjistit, zda je dostačující.  
Zajistí - Huptych - trvá 
 
6. Buňky na fotbal 
• Na zaslaný email fotbalisté zareagovali, chtějí doložit doklady – Smlouva o výpůjčce s SKS. Nutné 

doložit.  
• Faktura za pronájem bude vystavena na začátku roku na 1 q 2021. 
Zajistí - Hanus - trvá 
 
7. Nájem ČSPH 
• Návrh nové smlouvy s ČSPH zaslán členům výboru k připomínkování.  
Zajistí - Ťopek, Procházka - trvá 
 
8. Turnaj mládeže 
• Na květen 2021 se plánuje turnaj pro dvě kategorie U10-U15.  
Zajistí - Huptych,  
 
9. Vjezdové karty 
• Dle rozhodnutí SKS končí na konci roku platnost  stávajících vjezdových karet do areálu SKS. 

Karty budou platné po uhrazení poplatku 500,- Kč/2000,- Kč.  Bližší info na příštím výboru. 
Zajistí - Huptych, Krábková 
 
 
 
 
Příští schůze – 5.1.2021, cca 18:00 hod - bude upřesněno 
 
 
Zapsala:  
Martina Krábková 


