
 

 

Zápis z Předsednictva ČSPH  
Pondělí 30. 5. 2022 

 

Přítomni: Gino Schilders, Josef Ostaš, Tomáš Levý, Miroslav Semrád, Stanislav Stejskal, Robin Weintritt, Marek 
Brada, Tomáš Vohnický, Jan Kopecký 

Omluveni: Jakub Mejzlík 

Hosté:  

CC: Kateřina Al-Amelová (Revizní komise) 

Vytvořil: Karolína Koryntová 

 

 

 Co (podnět/posudek) Kdo Termín 

30/5/2022 

Rada klubů: Odsouhlasen termín 16.6.2022, do konce týdne bude 
odeslána pozvánka s programem na kluby, asociaci, oblastní orgány a 
předsednictvo. Josef Ostaš 3.6.2022 

30/5/2022 

MS veteránek O40: Předsednictvo se dohodlo, že podpoří tým na cestě do 
Birminghamu finančním příspěvkem 3 tis. Kč/osoba pro 18 osob. 
Startovné uhrazeno ČSPH.  Tomáš Levý 30.6.2022 

30/5/2022 HME U21 Nymburk 2023: Oficiálně potvrzeno, že hostíme tento turnaj. Karolína Koryntová pro info 

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. Tomáš Vohnický 30.7.2022 

30/5/2022 

Varianty hokeje: Bude osloven kandidát, zda si chce vzít na starost rozvoj 
různých variant hokeje jako je například ID hokej (para hokej), veteránský 
hokej, urban hokej, beach hokej atd. Vzít to jako příležitost pro rozšíření 
základny a pro realizaci myšlenky Hokejové rodiny, kde má každý 
možnost být součástí našeho sportu. Zároveň hledáme vlastníka pro 
oblast judgů - budou osloveni aktuální judgové a v případě potřeby bude 
vyvěšeno na sociální sítě. Gino Schilders 30.6.2022 

30/5/2022 

Strategie 2026: Rozhodčí zašlou své plány do pátku 3.6. Poté budou 
všechny finální akční plány za jednotlivé komise odeslány na 
Předsednictvo k opřipomínkování. Předsednictvo  10.6.2022 

30/5/2022 

Odměny: Na dalším Předsednictvu budou schváleny odměny v 
jednotlivých komisích. Do sdílené tabulky, kterou vytvoří J. Kopecký, 
vyplní všichni své návrhy, komentáře do 13.6.  Předsednictvo 13.6.2022 

30/5/2022 

Dohrání mistrovských soutěží: Byly akceptovány navržené časy Slavie a 
Litic, a to: 11:00 ženy a 14:30 muži (Slavia), 14:00 ženy a 17:00 muži 
(Litice). Rozděleno mezi předsednictvo, kdo kde předá medaile. Josef Ostaš pro info 

30/5/2022 

Semifinále a finále ligy 2022/2023: Každá komise navrhne parametry 
mistrovských soutěží, bude připraven návrh, jak marketingově pojmeme 
tento svátek hokeje, aby se příští rok hrála finále v jeden den na jednom 
hřišti. STK sbírá informace z různých stran, bude představeno na Radě 
klubů. 

Tomáš Vohnický / 
Jakub Mejzlík / 
Josef Ostaš 13.6.2022 

 
Další zasedání proběhne 27. 6. 2022 
 
Dne 2. 6. 2022 

_________________________ 
Gino Schilders 


