
 

 

Zápis z Předsednictva ČSPH  
Pondělí 28. 11. 2022 

 

Přítomni: Josef Ostaš, Gino Schilders, Miroslav Semrád, Robin Weintritt, Tomáš Levý, Tomáš Vohnický, Marek 
Brada, Karolína Paterson 

Omluveni: Stanislav Stejskal 

Neomluveni: Jakub Mejzlík, Jan Kopecký 

Hosté: Jan Lehejček 

CC: Kateřina Al-Amelová (Revizní komise) 

Vytvořil: Karolína Koryntová 

 

 Co (podnět/posudek) Kdo Termín 

28/11/2022 

Strategie: budoucí struktura, návrh na roli Generalního sekretáře: zítra 
29.11. je deadline k vyjádření členů předsednictva. Na místě se zdržel 
hlasování Robin a Mirek, ostatní byli pro. Připomínky v termínu 
nedorazily. Volba je platná. 

Gino 
Schilders/Robin 
Weintritt 29.11.2022 

28/11/2022 

Athlete Commitee: Bylo odsouhlaseno, že členy komise budou Martin 
Hanus a Kateřina Laciná, kteří budou aktivně reprezentovat názory 
hráčů extraligy/národního týmu. Mohou být vyzváni k 
vyjádření/opřipomínkování jakýchkoliv návrhů nebo mohou sami 
otevřít jakékoliv téma dle vlastního uvážení. Zahájení od 1.12.2022. Gino Schilders 1.12.2022 

28/11/2022 

Gendrová vyváženost: Chtěli bychom mít více žen ve vedoucích 
pozicích. Byly probírány způsoby, jak toho dosáhnout. Úkolem 
každého je přemýšlet o kandidátkách, které můžeme oslovit na různé 
pozice v nové struktuře.  Gino Schilders diskuze 

28/11/2022 
Pravidelné hodnocení čerpání dotací: Robin představil stávající 
čerpání dotací, vyčerpáme 100% dotací pro letošní rok.  Robin Weintritt info 

28/11/2022 
Info z jednání předsedů na schůzi ČUS: Pepa shrnul výsledky jednání 
na ČUS. Josef Ostaš info 

28/11/2022 

Info z jednání s NSA, podepsání memoranda XX8, výzvy pro rok 
2023: Pepa informoval o jednání na NSA = podepsali jsme 
memorandum spolu s ostatními sporty XX8 s cílem pokračovat v této 
dotaci . Josef Ostaš info 

28/11/2022 
Rozvoj 2023: Chceme pokračovat ve stejném rozsahu jako v letošním 
roce, vše ale závisí na přidělené dotaci pro rok 2023.  Tomáš Levý 30.3.2023 

28/11/2022 

Hockey5s U16 - účast na ME v roce 2024?: Nepřihlásíme, ale vidíme 
Hockey5s jako cestu k rozvoji hokeje do více míst v rámci republiky. 
Bylo komunikováno směrem k EHF. Karolína Paterson 3.12.2022 

28/11/2022 
Nomination Leadership meeting 2023 Brussels: Konference se 
zúčastní Míša Urbánková a Gino Schilders.  Gino Schilders info 

 TRVÁ/NESPLNĚNO   

27/6/2022 

Aktualizace kontaktů na webových stránkách: v rámci marketingu 
bude domluven proces aktualizace kontaktů. 29.11.2022: Domluveno, 
že Mirek Semrád zodpovídá za změny na webu. Miroslav Semrád 30.10.2022 

29/8/2022 
Komunikace, výstupy: Jakub vytvoří návrh seznam se soupisem 
dokumentů/dokladů, kde bude používáno jaké logo.  Jakub Mejzlík 30.9.2022 

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) - Mirek dodá do 
konce září. 29.11.2022: popis judge nedodán. Josef Ostaš se nabídl, 
že převezme od T. Holka a dodá do 28.2.2023. 

Josef Ostaš 
dotáhne (místo 
Jakuba/Tomáše) 24.7.2022 

25/4/2022 

Inventarizace zdravotní oblasti: Probrat se všemi kluby, které oblasti 
týkající se zdraví vnímají jako klíčové a na které je třeba se zaměřit. 
Zdravotní komise bude na základě těchto vstupů spolupracovat a 
podporovat oddíly v daných oblastech. Je třeba připravit 
okruhy/otázky, které je potřeba probrat a komunikovat s oddíly. 
Provádět schůzky s oddíly, vytvořit report zjištěných skutečností + 
návrh na výpomoc/řešení. 29.11.2022 : do 12.12.2022 bude poslán do Marek Brada 5.6.2022 



klubů dotazník, kluby budou osloveny. Od 2.1.2023 budou probíhat 
první schůzky Marka s oddíly.  

30/5/2022 

Merchandizing: Marketing je vlastníkem konceptu a přijde s návrhem 
na assortment a finanční plán. Spolupráce s Robinem Weintrittem 
ohledně způsobu prodeje. Prioritou je vyprodat staré zásoby během 
domácích turnajů/F4 atd. 29.11.2022: Robin a Tomáš Vohnický se 
spojí a dají dohromady koncept. Tomáš Vohnický 30.7.2022 

 
 
Další zasedání proběhne 30. 1. 2023 
 

 

 

 
 
Dne 8. 12. 2022 


