
 

 

Zápis z Předsednictva ČSPH  
Pondělí, 19. 4. 2021 

 

Přítomni: Stanislav Stejskal, Petr Keller, Tomáš Levý, Miroslav Semrád, Gino Schilders, Josef Ostaš 

Omluveni:  

Hosté: Veronika Decsyová 

CC: Petr Dolezal, David Vacek (Revizní komise) 

Vytvořil: Karolína Koryntová 

 

Datum Co (podnět/posudek) Kdo Termín 

19/4/2021 

Hokejová Akademie: Vytvoření harmonogramu pro 2021. Kdy budou 
semináře? Kdy bude připraveny ppt prezentace, které se budou používat? 
Kdy bude zkouška prvního semináře? Kdy bude prezentace hotová pro 
představení výboru? atd. 

Tomáš Levý, 
Karolína 
Paterson 30.4.2021 

19/4/2021 
Volby 2021: předpokládaný termín říjen/listopad 2021. Minimálně 2 měsíce 
předem pozvat oddíly a poprosit o návrh kandidátů. Gino Schilders 15.8.2021 

19/4/2021 

Program Svoboda: cíl je najít "volné" finance na podporu PH pro budoucí roky 
a být méně závislí na fainancích od státu/NSA. Tomáš Levý, Karolína 
Paterson, Josef Ostaš označí v tabulce nápady, které budou chtít vzít za své. 

Tomáš Levý, 
Karolína 

Paterson, 
Josef Ostaš 30.4.2021 

19/4/2021 

Marketingová komise: nové rozdělení rolí a zodpovědností: 
Mirek se bude zabývat technickou a projektovou stránkou, rozvojem (web, 
streaming, online zápasy, vysílání na Sport5,...), Veronika bude zastřešovat 
marketingový tým, bude budovat PR a propagovat značku Hokejová rodina. 
Byla odprezentována představa priorit a fungování Marketingu. Veronika si 
sedne s jednotlivými členy, ať zjistí jejich priority a potřeby týkající se 
marketingové podpory. 

Veronika 
Decsyová 30.5.2021 

19/42021 

Představení koncepce Repre navenek (koncepce/partneři/Adidas): 
Plánujeme na konec května tisk. konferenci v Maserati showroomu za účasti 
novinářů, kde budeme prezentovat koncepci, strategii, představíme partnery a 
vybavení Adidas. Vytvoření bannerů s logy partnerů. Gino Schilders 31.5.2021 

19/4/2021 

STK Soutěže: Chceme začít hrát, jak jen to bude možné. Zjišťujeme veškeré 
možnosti ve spolupráci s NSA a oddíly. Zkoumáme různé scénáře ligy v 
kombinaci s různými možnostmi testování. Reálné vypadá řešení pro starší 
složky, pro děti je vzhledem k aktuální situaci složité hrát oficiální soutěže.  Pepa Ostaš 15.5.2021 

19/4/2021 

Nominace na ocenění Trenérka, cvičitelka roku 2020: 
Oslovit kluby, ať hlásí nominované, Karolína P a svazoví trenéři budou toto 
koordinovat a tipovat další kandidáty. Probrat se Karolina Paterson 

Karolína 
Koryntová 15.5.2021 

19/4/2021 

Upřesnit proces inventarizace a domluvit na finální podobě rolí a 
zodpovědností. Po domluvě poslat závěr všem, kterých se to týká a začít 
podle toho pracovat.  

Petr Keller (ve 
spolupráci s 
Pepa/Pavla) 25.4.2021 

19/4/2021 

Upřesnit proces vydávání sad Adidas vybavení pro hráče a realizační tým. 
Návrh na proceduru máme. Potřeba dokončit a komunikovat. Kateřina Laciná 
koordinuje. Gino Schilders 15.5.2021 

19/4/2021 
Stanovy: Dát aktuální verzi stanov na web. Domluvit a zkontrolovat s 
Michalem Krýslem. Gino Schilders 30.4.2021 

19/4/2021 

Odměny realizačních týmů SpS, SCM, nároďáků: Dotáhnout finální návrh na 
odměny pro budoucí roky společně s Karolínou P, Tomášem L, Ginem a 
Komisí Repre + komunikovat na realizační týmy. Petr Keller 30.5.2021 

 

Další zasedání proběhne 31. 5. 2021. 
 
Dne 20. 4. 2021 
 

 
 
_________________________ 
 
Gino Schilders 


