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Zápis z jednání výboru oddílu pozemního hokeje při TJ Mnichovice    

Dne: 7. 6. 2019 

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

(Jakub) 

 

Projednávané body:           

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulých jednání výboru 

- Založení bankovního účtu oddílu – Z daňových důvodu není vhodné zakládat bankovní účet 

na fyzickou osobu. Petr Doležal je proti, chce využít současný účet. Navrhuje schůzku s účetní 

pro nastavení bezhotovostních plateb. Schůzky se zúčastní Petr D., Franta a Pepa. Termín 

schůzky domluví Franta. 

- Zpráva o členské schůzi a nově zvoleném výboru pro webové stránky oddílu –trvá - bude 

umístěno až na nový web, předpoklad v září.  

- Pozemky v areálu hřiště - Honza prověří možnost převodu pozemku v prostoru hřiště u 

majitele Mirka Vodenky a Pepa se spojí s panem Kronusem ohledně případné výměny části 

pozemku pod hřištěm za část pozemku navazujícího na nemovitost zmíněného.  – trvá 

- Haly pro zimní tréninky -  Honza prověří, zda v Hlubočince opravdu bude z haly skladovací 

prostor, nebo jí bude možné využít i pro zimu 2019-20 – trvá 

- Projekt na rekonstrukci hřiště -  Franta zjistí, kolik by stál projekt na rekonstrukci. 

- Dresy pro starší žáky a U10 – Pepa zaurguje u Marka F. přípravu dotazníku pro zjištění 

preferencí jaký typ dresů dále používat. 

- Příspěvek od GEFCO - Honza zajistí vyčerpání příspěvku. - trvá 

- Trenéři týmů – Pepa připravuje obsazení. Do prázdnin svolá schůzku i za účasti Babiny. 

 

2. Vedoucí družstev 

Výbor požaduje, aby každé družstvo mělo svého vedoucího. Ideálně z řad rodičů v daném 

oddílu. Následně po tom, co budou známi trenéři, svolá Honza schůzku vedoucích družstev, 

aby se s nimi domluvil na fungování. 

 

3. Družstvo U15 

Pepa informoval výbor, že probíhají jednání s Pragovkou o hostování 7 hráčů v Mnichovicích. 

Pragovka navrhuje, že by se druhé mužstvo U15, v kterém by hráli hráči z Pragovky, jmenovalo 

Praga. Tak by nám Praga mohla přispívat z dotace jejich městské části. Pepa však tento návrh 

nepřijal a bude trvat na názvu Mnichovice „B“. 

 

4. Členské příspěvky za dorost 

Franta zaurguje Martinu B. 

 

5. Mezinárodní turnaje 

Výběr mezinárodních turnajů u kategorií U8 – U10 bude záležet na jejich trenérech resp. 

vedoucích mužstev. U Vyšších věkových kategorií bude turnaje zajišťovat / schvalovat „šéf 

trenérů“  

Na tuzemských i mezinárodních turnajích nesmí trenéři ani vedoucí družstev požívat alkohol 

během konání turnaje za přítomnosti dětí a jejich rodičů. Nedodržení tohoto zákazu bude 
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sankcionováno ze strany výboru. O tomto zákazu bude Pepa informovat trenéry na nejbližší 

schůzce. 

 

6. Mlčenlivost členů výboru 

Členové výboru berou na vědomí, že informace sdělené na jednání výboru nejsou veřejné a 

jsou určeny pouze pro činnost výboru. Výjimku tvoří pouze ty informace, které výbor jako 

veřejné určí.  

 

 

Zapsal: Jakub 


