
 

 

SK Slavia Praha - pozemní hokej, z.s. 
 

Zápis ze schůze výboru č. 6/2021 
 
Ze dne – 25.3.2021, 19:00 hod (on-line) 
 
Přítomni: 
Helena Babická, Milan Brabec, Martina Krábková, Jiří Huptych, Martin Hanus, Jakub Krábek, Vilém 
Ťopek, Tomáš Procházka  
 
 

Program:  
 

1. Sportovní oblečení 
2. Poháry žen 
3. Fanshop 
4. Osvětlení malého hřiště 
5. Nájem ČSPH 
6. Opravy ve vnitřních prostorách 
7. Členské příspěvky 
8. Výstavba studny 
9. Oprava a výroba vozíku na kropení 
10. Schůzka  s vedením  SK Slavia Praha – testování Covid 19 
 
 
 
1  Sportovní oblečení  

• Probíhá distribuce oblečení , dresy pro ženskou složku – zaslán vzorek  

• Oblečení pro trenéry – bílé triko,bíla bunda na zip/mikina s kapucí, modré tepláky, modré 
kraťasy/sukně 

• Oblečení pro vedoucí týmu – bílé triko, bílá bunda na zip/mikana s kapucí 

• Oblečení pro družstva „B“ muži  - dle výběru za nákupní cenu SKS 
Zajistí – Hanus, Procházka, Urbanec - trvá 
 
 
2. Poháry žen 

• Pohár žen je  přeložen na září/říjen 2021 – probíhá komunikace s EHF – termín  návrh 30.9.2021 

• Pohár muži – Slovinsko – termín návrh 23.9.2021 

• Halový pohár ženy 2022 – nemáme zájem o pořadatelství 
Zajistí - Hanus - trvá 
 
3. Fanshop 

• Oblečení do Fanschopu – oblečení jako pro hráče, další možná nabídka návrh k nákupu 
Zajistí - Krábek, Procházka - trvá 
 
4. Osvětlení malého hřiště 



 

 

• Osvětlení malého hřiště – Huptych domluví s panem Blahovcem možné řešení lepšího osvětlení. 
Zajistí – Huptych, Hanus  
 
5. Nájem ČSPH 

• Návrh nové smlouvy s ČSPH – na základě reakce ze strany ČSPH o snížení ceny, zanecháme 
původní částku, bude uzavřena nová smlouva s inflační doložkou. Zatím bez odpovědi. Čekáme 
na odpověď od pana Ostaše. 

Zajistí - Ťopek, Procházka – trvá 
 
 
6.  Opravy ve vnitřních prostorách 

• Oprava oken – zakázka zadána, čekáme na realizaci 

• Oprava rozvodu vody u kotle – o víkendu proběhne realizace 
Zajistí – Brabec  
 
 
7.  Členské příspěvky a rozpočt 

• Členské příspěvky budou řešeny na příštím výboru, včetně jednotlivých položek rozpočtu 
Zajistí - Huptych 
 

 
8. Výstavba studny 

• Na stavbu studny jsme získali stavební povolení ze stavebního úřadu MČ Praha 10. 

• Výbor souhlasí s poptávkou firem na její realizaci , doposud předložena 1 nabídka, čekáme na 
další nabídky 

Zajistí: Procházka  
 
9. Oprava vozíku na kropení 

• Výbor odsouhlasil opravu zapůjčené vozíku, který musíme vrátit a výrobu nového zavlažovacího  
vozíku dle cenové nabídky fy Foukal s.r.o. – 10tis Kč. 

Zajistí: Ťopek 
 
10. Schůzka s vedení SK Slavia Praha  

• Dne 31.3.2021 od 13 hod se uskuteční schůzka s vedení SK Slavia Praha ohledně testování na 
Covid 19. 

 
 
 
 
Příští schůze – 8.4.2021, cca 19:00 hod  
 
Zapsala: M. Krábková 
 
 


