
 

 

Zápis z Předsednictva ČSPH  
Pondělí, 1. 11. 2021 

 

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

Omluveni:  

Hosté:  

CC: David Vacek (Revizní komise) 

Vytvořil: Karolína Koryntová 

 

 

 Co (podnět/posudek) Kdo Termín 

1/11/2021 

Rozpočet a jeho čerpání do konce roku: Dohodnut termín samostatné 
schůzky ohledně dočerpání na pondělí 29.11.2021. Součástí schůzky bude 
také příprava rozpočtu na rok 2022. Josef Ostaš 29.11.2021 

1/11/2021 

Konference ČSPH: Termín Konference stanoven na 17.12.2021. Pozvánky 
do klubů včetně počtu mandátů zaslány, pozvánku obdrželi i členové 
předsednictva a revizní komise. Josef Ostaš 17.12.2021 

1/11/2021 
HME U21 Nymburk příprava: Vytvořen organizační tým, přípravy probíhají 
dle plánu. Petr Keller info 

1/11/2021 

Olympijský sen 2028: Koncepce zpracována a odeslána na NSA. Zda 
obdržíme grant, se dozvíme do konce roku. Bude to i záviset na schváleném 
státním rozpočtu, což znamená, že na konci dubna 2022 uslyšíme konečný 
závěr. 

Gino 
Schilders info 

1/11/2021 

Náklady za ubytování/dopravu: Víc detailněji se zaměřit na alternativy 
dopravy a ubytování pro mezinárodní turnaje/akce. Zjistit u hlavního 
manažera Jana Železného, zda si může toto vzít na starost s cílem najít lepší 
podmínky. 

Gino 
Schilders 30.11.2021 

1/11/2021 
Halové soutěže: Termínová listina a rozpis soutěží zaslány do klubů v 
10/2021, od 3.11.2021 je přesné rozlosování na www.pozemnihokej.cz. Josef Ostaš info 

1/11/2021 

Venkovní soutěže jaro, podzim STK x repre – termínová listina 2022, kdy 
řešit? Za STK je termínová listina jasná do konce června 2022, případné 
požadavky na termíny na 3 roky dopředy vyplynou z požadavků reprezentací 
- Gino . Josef Ostaš info 

1/11/2021 Zjednodušení programu Profisekretář/Profitrenér 2022 Tomáš Levý info 

1/11/2021 
Repre komise – současný stav: Cílem je rozšířit počet členů Reprezentační 
komise o 2-3 členy. Budou osloveni potenciální kandidáti. Josef Ostaš 30.11.2021 

1/11/2021 

Kandidáti do EHF komisí: Současní 3 čeští zástupci si domluví hodnotící 
pohovor se svým nadřízeným, na základě zpětné vazby a v případě zájmu 
podají znovu kandidaturu. Pokud má někdo tip na další kandidáty, prosím 
info do 8.11.2021. 

Gino 
Schilders 9.11.2021 

 
 
Další zasedání proběhne 29. 11. 2021. 
 
 
Dne 2. 11. 2021 
 

 
_________________________ 
 
Gino Schilders 


