
 

 

Zápis z Předsednictva ČSPH  
Pondělí 7. 3. 2022 

 

Přítomni: Gino Schilders, Josef Ostaš, Tomáš Levý, Miroslav Semrád, Stanislav Stejskal, Robin Weintritt, Jan 
Kopecký, Jakub Mejzlík, Marek Brada, Ferdinand Veverka 

Omluveni: Tomáš Vohnický 

Hosté:  

CC: Kateřina Al-Amelová (Revizní komise) 

Vytvořil: Karolína Koryntová 

 

 

 Co (podnět/posudek) Kdo Termín 

7/3/2022 

Olympijský sen 2028: Opakovaná nabídka: Kdo má zájem pomoct 
nebo se chce dozvědět o projektu více, ať kontaktuje Karolínu P. 
nebo Gina. Bylo domluveno, že k další schůzce s širší pracovní 
skupinou pozveme členy předsednictva, kteří mají zájem se do 
projektu zapojit či mají otázky k obsahu. Budou pozváni M. Brada, M. 
Semrád, J. Kopecký, S. Stejskal, T. Vohnický. 

Kristína 
Rýcová 11.3.2022 

7/3/2022 

ČSPH: Nová struktura, akční plán: Ti, kteří ještě neposlali, zašlou do 
18.3. akční plán jednotlivých komisí včetně personálního obsazení + 
plánovaný rozpočet. V pondělí 21.3. proběhne schůzka, kde budou 
odsouhlaseny dílčí rozpočty jednotlivých komisí, které budou poté 
podány na NSA. 

předsedové 
komisí 18.3.2022 

7/3/2022 

Nové kanceláře k pronájmu: Jednohlasně odsouhlaseny nové 
kancelářské prostory na Pankráci všemi členy předsednictva podle 
návrhu předloženého pracovní skupinou pod vedením J. Ostaše. 
Zprocesování ukončení smlouvy se Slavií. Josef Ostaš 14.3.2022 

7/3/2022 
Ukrajina: Do středy bude navržen koordinátor aktivit souvisejících s 
podporou Ukrajiny. 

Jakub 
Mejzlík/Mirek 
Semrád 9.3.2022 

7/3/2022 

Zhodnocení Final four: Celková organizace a výstupy byly vnímány 
velmi pozitivně. Velké poděkování všem, kteří se na organizaci 
podíleli.  Josef Ostaš info 

7/3/2022 

Rada klubů: Stanoven termín na 27.5. Úkoly: změna a úprava všech 
řádů ČSPH - do 18.3 schůzka s právníky AK Krýsl, domluvit termíny, 
procesy, připravit na 95 % po právní stránce, do dotazníku do klubů 
poslat žádost o vytvoření pracovní skupiny, která bude pracovat již s 
upravenými řády, které budou vycházet ze současné praxe, situace a 
fungování ČSPH. Pracovní skupina upraví detaily a doporučí x 
nedoporučí Radě klubů ke schválení. Pokud se nestihne do řádného 
termínu rady klubů, svolá se speciální Rada klubů jen na toto téma, 
nejpozději však do 26.8.2022 Josef Ostaš 

Rada klubů řádná 
do 27.5., speciání 
rada klubů na téma 
řádů - max do 
26.8.2022 

7/3/2022 
ME U18 dívky: podána žádost u EHF o hostování v Rakovníku v 
2023. Čekáme na rozhodnutí. 

Karolína 
Koryntová info 

7/3/2022 
HME U21 muži: Zjistit u NSA, zda je možnost získat na tuto VSA 
dotaci. 

Karolína 
Koryntová 20.3.2022 

7/3/2022 
Zájem o hostování HMS v roce 2025: vyzjišťujeme lokalitu, finance, 
celkové možnosti. Gino Schilders 1.5.2022 

 
Další zasedání proběhne 25. 4. 2022 
 

Dne 8. 3. 2022 

_________________________ 
Gino Schilders 


