
 

 

Zápis z Předsednictva ČSPH  
Pondělí 27. 6. 2022 

 

Přítomni: Gino Schilders, Josef Ostaš, Stanislav Stejskal, Robin Weintritt, Marek Brada, Jakub Mejzlík 

Omluveni: Tomáš Levý, Miroslav Semrád, Tomáš Vohnický 

Neomluveni: Jan Kopecký 

Hosté:  

CC: Kateřina Al-Amelová (Revizní komise) 

Vytvořil: Karolína Koryntová 

 

 

 Co (podnět/posudek) Kdo Termín 

27/6/2022 

Zpráva o olympijském snu: Gareth Grundie, Frank Geers, Jan 
Pádecký a Karolína Paterson hodnotili první fázi a představili 
plán na následující měsíce. Gino Schilders pro info 

27/6/2022 

STK: Bylo rozhodnuto, že finálová utkání mužů a žen se 
odehrají následující tři roky postupně v Rakovníku, Slavii a 
Liticích. Josef Ostaš pro info 

27/6/2022 

Úpravy řádů: Jelikož bylo málo reakcí/komentářů týkající se 
úpravy řádů, budou kluby znovu osloveny, aby se vyjádřily do 
15.7., do 28.8. budou Řády zfinalizovány. Josef Ostaš 28.8.2022 

27/6/2022 

Rozpočet ME v Liticích: Bohužel jsme nezískali od NSA 
dotaci z výzvy VSA2022, a tak pracujeme s ekonomickou 
verzí plánu s očekávaným schodkem -250 000 Kč. Náklady, 
co se týče ztráty, budou podpořeny z různých komisí. Robin Weintritt pro info 

27/6/2022 

Představení komise rozhodčích – rozdělení: M. Krýsl provozní 
část, T. Holek rozvoj - v následujících měsících proběhnou 
semináře, školení elitních rozhodčí, během léta proběhne 
školení v klubech. Cílem je začít pracovat se všemi členy 
klubu a budovat od základu, aby měl každý chuť pískat a bral 
to jako samozřejmost. Chtěli bychom, aby pískání bylo 
vnímáno jako základní povinnost každého člena klubu a že si 
rozhodčí uvědomí, že pomůžou svému klubu a hokeji jako 
celku. Je potřeba vytvořit konkurenci již od mladých. Tomáš Holek pro info 

27/6/2022 

Aktualizovat kontakty na webových stránkách: budou 
zrevidovány a doplněny kontakty včetně doplnění 
místopředsedů. M. Semrád 

5.5.2022, nový 
termín 8.7.2022 

27/6/2022 
Odměny: Byly odsouhlaseny výše odměn platné od 1.7.2022. 
Budou komunikovány předsedy jednotlivých komisí. Předsedové komisí 8.7.2022 

27/6/2022 

Odměny: Byly odsouhlaseny výše odměn platné od 1.7.2022. 
Budou komunikovány předsedy komisí. T. Holek popíše náplň 
práce judgů, J. Mejzlík definuje náplň streamingu (co 
streaming je). 

Tomáš Holek, Jakub 
Mejzlík 24.7.2022 

 
Další zasedání proběhne 29. 8. 2022 
 
Dne 1. 7. 2022 

_________________________ 
Gino Schilders 


