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Zápis z jednání výboru oddílu pozemního hokeje při TJ Mnichovice    

Dne: 20. 2. 2019 

Přítomni: Josef Slavíček (Pepa), Jan Veverka (Honza), František Buršík (Franta), Jakub Žvejkal 

(Jakub) 

 

Projednávané body:           

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání výboru 

- Založení bankovního účtu oddílu – Franta – trvá. Důvod - Petr Doležal se založením účtu 

nesouhlasí. Výbor na založení účtu trvá. 

- Zpráva o členské schůzi a nově zvoleném výboru pro webové stránky oddílu – Honza navrhne 

text o složení a činnosti výboru, Veronika umístí na web spolu s organizační strukturou oddílu 

do nově založené složky “zprávy z výboru“ / „činnost výboru“ 

- Výběr členských příspěvků – zbývají dovybrat jen jednotlivci. Zároveň můžeme očekávat další 

doplatky za II. pololetí  

- Příprava rozpočtu na rok 2019 – Franta – trvá. Do rozpočtu bude počítáno s měsíčními 

odměnami trenérů. 

- Popis pracovní skupiny marketingu (popis a složení) – Marek F. – trvá 

 

2. Žádost o dotaci města 

- Žádost o dotaci města na provoz areálu TJ zajistí Franta s Petrem Doležalem. 

 

3. Jednání se starostkou města 

- Dne 29. 1. proběhla schůzka našich zástupců (Pepa+Honza) se starostkou města Petrou 

Peckovou. 

- Paní starostka nás seznámila s těžkostmi realizace cyklostezky a přislíbila nám účast na 

jednom z nejbližších kontrolních dnů, kde bychom měli být přesně informováni 

dodavatelskou firmou o vlastní realizaci v námi dotčeném úseku. 

- Byla nám přislíbena finanční spoluúčast Města Mnichovice v případě, že bude kladně vyřízena 

naše žádost o finanční dotaci kraje na rekonstrukci osvětlení. 

- Co se týká pozemků, na kterých leží naše hřiště, nám bylo zdůrazněna výhodnost jejich 

vlastnictví Městem Mnichovice pro případné naše žádosti o dotace, v této souvislosti nám 

byla nabídnuta i veškerá pomoc jak ohledně jakýchkoliv dotačních programů, tak případná 

právní pomoc. 

- Konkrétně Honza prověří možnost převodu pozemku v prostoru hřiště u majitele Mirka 

Vodenky a Pepa se s pojí s panem Kronusem ohledně případné výměny části pozemku pod 

hřištěm za část pozemku navazujícího na nemovitost zmíněného.        

- V souvislosti s případnou rekonstrukcí hrací plochy začne TJ podnikat první kroky (projekt), 

tak aby bylo možné ve středně dobém horizontu žádat o možné dotace (viz.bod výše). 

 

4. Kontejner pro pomůcky 

- Bylo nalezeno místo pro osazení kontejneru pro cvičební pomůcky, Franta ověří možnost 

dopravy na dotčené místo a domluví Pavla Tichovského na úpravu terénu pro osazení, Honza 

zajistí kámen a trámy pod buňku. 
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5. Mládežnické turnaje v Německu 

- Turnaj v Berlíně - Falkensee4.-5. 5. 2019 pro kategorie  U6 – U12 

- Turnaj v Berlíně (27. a 28. 4.) pro ročníky 2005 – 2006. Pepa osloví hráče. 

- Startovné by platil oddíl, dopravu si hradí hráči. 

- Organizačně bude zaštiťovat Honza 

 

6. Soutěže starších žáků a žákyň 

- Do soutěží pro sezonu 2019/2020 bude přihlášeno jedno mužstvo starších žákyň a dvě 

mužstva starších žáků. 

 

7. Tréninky U10 

- V termínech venkovních tréninků dojde oproti podzimu ke změně termínu u kategorie U10, 

kde bude pondělní trénink přesunut na pátek od 16:00.       

 

8. Využití hal 

- O jarních prázdninách tréninky nebudou. 

- Dle předběžných informací nebude možné využít halu v Hlubočince od příští zimní sezóny. 

Bude využita opět jako skladová hala. Proto je nyní již nutné začít hledat alternativní prostor.  

 

9. Tréninky brankářů 

- Aby mohly být opět tréninky brankářů, poptá Pepa možnosti trénování u Bárta. 

 

10. Letní soustředění 

- Termín letního soustředění bude v týdnu od 19. 8. 2019. Pokud budou moci pomáhat Jakub 

Š. s Markem F. 

- Hlavní organizátor bude Honza. 

- Marek F. plánuje na poslední týden v srpnu sportovní týden her. Tato akce nebyla 

projednaná s výborem ani s kantýnou. Výbor upřednostňuje prvořadé naplnění hokejového 

soustředění. 

 

11. Akce na rok 2019 

- Zatím je plánovaná akce čarodějnice. Organizace se ujme Honza 

 

12. Základní listina oddílu (stanovy oddílu) 

- Výbor se shodl, že kvůli rozrůstající se základně a osob, které se pohybují kolem pozemního 

hokeje, je potřeba mít dokument, který by řešil jednotlivé pozice/funkce a jejich náplně. To 

bylo již konstatováno na prvním jednání výboru 28. 11. 2018. 

- Výbor se shodl, že předložený dokument Základní listina od Marka F., je pro naše využití příliš 

obsáhlý a podrobný. 

- Výbor se shodl, že poslední návrh organizační struktury od Marka F. je v pořádku a lze ho brát 

za schválený. 

- Honza předložil svůj návrh struktury základní listiny (stanov oddílu), který je však zase příliš 

jednoduchý. 

- Výbor na příštím jednání bude po Markovi F. požadovat, aby svůj návrh zjednodušil hlavně 

pak v náplních jednotlivých činností. 

Příští jednání výboru bude do měsíce. 

Zapsal: Jakub+Honza 


