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Zápis z jednání výboru oddílu pozemního hokeje při TJ Mnichovice    

Dne: 25. 6. 2019 

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

(Jakub),  

Veronika Veverková (Veronika), Marek Filipovský (Marek) k bodům 2, 3 

 

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. Na předběžné schůzce byla paní účetní Chaloupková zaskočena 

z naší představy o rozsahu využití bankovního účtu a množství plateb. Během prázdnin se 

uskuteční plánovaná schůzka. Z uvedeného hrozí další výdaj za vedení účetnictví, které je 

zatím zdarma. 

- 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 . Dle informací, bude hala využita jako 

skladovací prostor.  

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

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

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

 

2. Svazový web 

Z úvodní schůzky vyplynulo, že do září musí být na svazový web zadáni všichni hráči, aby se od 

první soutěže již mohly soupisky vytvářet elektronicky. Budou se zadávat údaje: jméno, 

příjmení, číslo dresu, číslo registračky, post, kde hraje, datum zdravotní prohlídky. 

 

Týká se to kategorií U12 a výš.  

 

Veronika se nabídla, že údaje hráčů na web zadá. 

 

Do září je nutné zajistit počítač a tiskárnu. Možnosti získání počítače zjistí Veronika s Markem. 

Možnost laserové tiskárny zjistí Pepa. 

 

Po zprovoznění musí být proškolení jednotliví vedoucí družstev. 

 

3. Web oddílu 

Marek seznámil výbor s těmito provedenými kroky: 

- zaregistroval doménu hokejmnichovice.cz, pod kterou je možné zřídit také emaily; 
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- přiopravil osnovu/obsah webu, kterou poslal výboru; 

- počítá s Veronikou pro správu webu 

 

Veronika požaduje vědět, kdo jí bude dávat podklady k uveřejnění a kolik jich bude. Podle 

toho může říci svoje podmínky spolupráce na webu.  

 

Výsledky ideálně od vedoucích družstev přes Honzu, který je předá Veronice. 

Články v rozsahu alespoň 5 řádků a fotku by měli vedoucí/trenéři posílat do 48 hodin. 

 

Proces aktualizace přes Veroniku, nebo dát přístupy vedoucím družstev. Marek zjistí, co 

wordpress umožní za selekci oprávnění pro editaci obsahu webu. 

 

Obsah webu 

S předloženým obsahem a strukturou webu výbor souhlasí. 

Do pátku 28. 6. Marek pošle tři návrhy šablon (vzhledu) webu, které se budou shodovat se 

schválenou strukturou webu.  

Následně se výbor bezodkladně vyjádří a doporučí jednu šablonu, kterou marek zprovozní a 

předá ji k naplnění Veronice. 

 

4. Dresy 

Výsledek ukončené ankety byl cca 48% pro jednoduchý vzhled dresů a 52% pro stávající 

vzhled dresů se znakem oddílu na boku. Tedy žádná výrazná preference jednoho stylu. 

 

Honza přislíbil sponzorský dar na dresy, pouze však ve stylu se znakem na boku. 

 

Hlasování pro použití jednoduchého vzoru pro další kolekce dresů: 

2 proti (Jakub, Honza) 

2 pro (Pepa, Franta) 

S ohledem na právo veta předsedy, bude dále používán jednoduchý vzhled dresů. 

 

Marek je zadá do výroby pro U15A a U10. Pepa mu dá informaci o výsledku rozhodnutí 

výboru. 

 

Klubové oblečení je nadále nabízeno ve stávajícím sortimentu. 

 

5. Výběrové řízení na modernizaci světel 

V pátek 28. 6. budou poptány tři firmy pro podání nabídek na modernizaci osvětlení hřiště. 

Termín pro podání nabídek končí 15.7. Po vyhodnocení nabídek po domluvě s Petrem 

Doležalem bude nutné dojít na město za starostkou s žádostí o pomoc při dofinancování 

projektu. 

Výměna světel by měla být hotová do konce října. 

 

6. Členské příspěvky 

Výbor souhlasí s navýšením členských příspěvků na sezónu 2019/20 o 100,- Kč 

 

Zapsal: Jakub 


