
 

 

Zápis z Předsednictva ČSPH  
Pondělí 27. 2. 2023 

 

Přítomni: Josef Ostaš, Gino Schilders, Miroslav Semrád, Robin Weintritt, Stanislav Stejskal, Jan Kopecký, 
Jakub Mejzlík, Tomáš Vohnický, Karolína Paterson  

Omluveni: Tomáš Levý, Marek Brada 

Neomluveni:  

Hosté:  

CC: Kateřina Al-Amelová (Revizní komise) 

Vytvořil: Karolína Koryntová 

 

 Co (podnět/posudek) Kdo Termín 

27/2/2023 
Gratulace národnímu týmu žen: Velká gratulace k bronzové medaili 
národnímu týmu žen, který se zúčastnil halového MS v Jižní Africe.  Pro info na 

27/2/2023 

LOH Paříž 2024: Nová kvalifikační kvóta = reálná šance dostat se na OH do 
Paříže v roce 2024. Pokud se seniorské reprezentační výběry mužů a žen 
umístí na letošním ME v Dublinu, respektive Praze na prvních dvou místech, 
zúčastní se na začátku roku 2024 kvalifikačního turnaje. I třetí místo by mohlo 
stačit, pokud Skotsko/Wales/Francie skončí na prvních dvou místech. Pro info na 

27/2/2023 

Střednědobá strategie: V rámci jednotlivých „chlupatých cílů“ byly 
brainstormovány myšlenky, vize, jak těchto cílů dosáhnout. Velký důraz je 
kladen na infrastrukturu a finanční nezávislost, rozvoj členské základny a 
vzdělávání. Pro každý ze 4 velkých cílů bude sepsáno, jaké jsou hlavní směry 
k dosažení cílů, jak budeme úspěšnost dosažení cílů měřit a kdo bude 
vlastníkem.  

Robin Weintritt / 
Gino Schilders 30.4.2023 

27/2/2023 

Hostování mezinárodních turnajů: Bylo odsouhlaseno, jak postupovat při 
rozhodování o pořadatelství mezinárodních turnajů. Standardní turnaje (ME) 
budou ze sekretariátu adresovány K. Paterson, nestandardní turnaje (MS) 
pak R. Weintrittovi. Ti poté předloží návrh s lehkou swot analýzou 
předsednictvu, které rozhodne, zda turnaj pořádat či nepořádat. 

Karolína 
Paterson, Robin 
Weintritt na 

27/2/2023 

Hostování 2025-2027: Předsednictvem bylo odsouhlaseno, že nebudeme 
žádat o pořádání ME mužů a žen (včetně ID) nejvyšší divize v roce 2025 
vzhledem k finanční a organizační náročnosti akce. Hostování HME U21 žen 
v roce 2025 v jednání, stejně tak HMS mužů a žen v roce 2025. Robin Weintritt 14.4.2023 

27/2/2023 

Olympijský sen: Karolína Paterson zhodnotila rok 2022 (profesionalizace 
trenérů a RT, zvýšení celkové úrovně, kvalitní mezinárodní příprava) a 
přednesla plány na rok 2023. Cílem je v nastaveném programu dále 
pokračovat a držet se hlavních principů vedoucím k úspěchům na 
mezinárodní scéně. Předsednictvo podpořilo plány na rok 2023. Pro info na 

27/2/2023 

Navýšení klubových příspěvků a startovného: Abychom mohli zachovat 
současnou úroveň soutěží při neustále se zvyšujících cenách pronájmů a 
energií, je třeba navýšit členské příspěvky a startovné. Předsednictvo 
odsouhlasilo návrh zvýšit roční členské příspěvky na 200 Kč a startovné o 
25%. Bude předneseno na Radě klubů k odsouhlasení.  

Josef Ostaš, 
Robin Weintritt 30.5.2023 

27/2/2023 

Pomoc sociálně slabším při sportování: Byla odsouhlasena podpora pro 
sociálně slabší sportovce/rodiny. Bude vytvořen návod, jak zažádat o finanční 
příspěvek pro sportující mládež a bude určen vlastník v rámci svazu, který 
bude žádosti hodnotit. Cílem je umožnit každému z Hokejové rodiny hrát a 
užívat si pozemní hokej.  ? na 

 
Další zasedání proběhne 24.4.2023 
 

 
Dne 27.2.2023 


