
 

 

SK Slavia Praha - pozemní hokej, z.s. 
 

Zápis ze schůze výboru č. 7/2021 
 
Ze dne – 8.4.2021, 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, objednávky 
7. Členské příspěvky 
8. Výstavba studny 
9. ME žen srpen 2021 
 
 
 
1  Sportovní oblečení  
• Probíhá distribuce oblečení , dresy pro ženskou složku  ve výrobě 
• Oblečení pro trenéry – bíla bunda na zip/mikina s kapucí, modré tepláky, bílé triko, modré 
kraťasy/sukně - objednáno 

• Oblečení pro vedoucí týmu – bílé triko, bílá bunda na zip/mikana s kapucí - objednáno 
• Golmanské oblečení pro dospělé – dle požadavku, zajistí Procházka 
Zajistí – Hanus, Procházka, Urbanec - trvá 
 
 
2. Poháry žen 
• Pohár žen je  přeložen na září/říjen 2021 – probíhá komunikace s EHF ohledně konkrétního data 
Zajistí - Hanus - trvá 
 
 
3. Fanshop 
• Oblečení do Fanschopu – oblečení jako pro hráče, další možná nabídka  
Zajistí - Krábek, Mládková - trvá 
 
 
4. Osvětlení malého hřiště 
• Práce ukončeny, osvětlení nevyhovující. Je třeba vyměnit za silnější.  
Zajistí - Huptych –  
 
 



 

 

 
5. Nájem ČSPH 
• Návrh nové smlouvy s ČSPH – výbor pověřil své zástupce k vyjednávání ( osobní schůzka) o nové 
smlouvě. Cena za pronájem ne nižší než doposud, požadujeme navýšit na cca do 30tis. Měsíčně.  

Zajistí - Ťopek, Procházka – trvá 
 
 
6.  Opravy, objednávky 
• Oprava oken – provedeno  
• Oprava rozvodu vody u kotle – provedeno 
• Odsouhlasen nákup sítí za branky 
Zajistí – Brabec, Hanus 
 
 
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.  ME žen srpen 2021 
• V srpnu 2021 proběhne na našem hřišti ME žen, žádost svazu o podporu. Naši členové mohou 

dle svých možností pomoci, neneseme žádnou zodpovědnost. Info členům přes KIS 
Zajistí – Krábková, Mládková 
 
 
 
 
Příští schůze – 22.4.2021, cca 19:00 hod  
 
Zapsala: M. Krábková 
 
 


