
 

 

SK Slavia Praha - pozemní hokej, z.s. 
 

Zápis ze schůze výboru č. 2/2021 
 
Ze dne - 28.1.2021, 19:00 hod (on-line) 
 
Přítomni: 
Milan Brabec, Martina Krábková, Jiří Huptych, Martin Hanus, Jakub Krábek, Tomáš Procházka, 
Vilém Ťopek, Jan Urbanec 
 
Omluveni:  
 Helena Babická, Nikola Mládková 
 
 

Program:  
 

1. Sportovní oblečení 
2. Poháry žen 
3. Fanshop 
4. Osvětlení malého hřiště 
5. Buňky na fotbal 
6. Nájem ČSPH 
7. Turnaje mládeže 
8. Lékařské prohlídky 
9. ČSPH - info 

 
 
 
 
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. Je možné, že poháry budou 
přeloženy na podzim 2021. 

Zajistí - Hanus - trvá 
 
3. Fanshop 
• Stále probíhá výprodej zboží. 
• Nové zboží bude navrženo. 
Zajistí - Babická, Krábek - trvá 
 
4. Osvětlení malého hřiště 
• Práce ukončeny, osvětlení nevyhovující. Je třeba vyměnit za silnější.  
Zajistí - Huptych – odloženo na květen 
 
 



 

 

5. 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 
 
6. Nájem ČSPH 
• Návrh nové smlouvy s ČSPH zaslán členům výboru k připomínkování.  
Zajistí - Ťopek, Procházka – trvá 
 
7.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  
 
8. Lékařské prohlídky 
• Lékařské prohlídky pro členy oddílu je třeba zajistit na květen, červen na ÚPSL, Praha 6.  
Zajistí – Krábková  
 
9.  ČSPH – info o soutěžích  
• V úterý 26.1.2021 proběhla online schůzka organizačních pracovníků, kde jsme byli informováni 

o ukončení halové sezony 2020-2021. O jarních soutěžích se bude operativně rozhodovat, 
jakmile budou uvolněna sportoviště ke své činnosti.   

 
 
 
 
 
 
Příští schůze – 11.2.2021, cca 19:00 hod - bude upřesněno 
 
 
Zapsala:  
Martina Krábková 


