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Zápis z jednání výboru oddílu pozemního hokeje při TJ Mnichovice    

Dne: 2. 11. 2021 

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

(Jakub),  

Projednávané body:           

 

1. Opatření proti Covidu 

V souladu s nařízením vlády a výkalovým stanoviskem právníka svazu mají vedoucí družstev 

povinnost vést evidenci účastníků tréninků, kontrolovat očkování, popřípadě testování. Pro 

neočkované mají k dispozici antigenní testy. Ohledně dokoupení dalších antigenních testů výbor 

vyčká cca 14 dní, zda budou i nadále pro bezinfekčnost akceptovány. 

 

2. Kondiční trenér 

S kondičním trenérem Markem Bradou bude uzavřena smlouva dle dohodnutých finančních 

podmínek. 

 

3. Stavební povolení na rekonstrukci hřiště 

Pro stavební povolení na rekonstrukci hřiště chybí souhlas města, jakožto jednoho z vlastníků 

dotčených pozemků. Franta zaurguje vyjádření u starostky. 

 

4. Podpora ženského hokeje z Agentury 

Výbor s podporou ženského hokeje pro olympijské hry souhlasí, i když se to Mnichovic nyní přímo 

netýká. 

 

5. Materiály od 1949 do 1990 

Materiály týkající se činnosti oddílu pozemního hokeje v období 1949-1990 (zápisy, komunikace, 

dopisy, přání, kondolence, …), které měl u sebe Petr Doležal, je nyní nutné někde zaarchivovat. 

Vhodnými prostory oddíl nedisponuje, a tak jako vhodné řešení by bylo využít prostory městského 

archivu. Honza zajistí možnost přes Veroniku, která správu archivu na městě přebírá. 

 

6. Čerpání dotací 

Po předběžném součtu výdajů, které mohou být do dotací zahrnuty, zbývají ještě nějaké prostředky 

pro pořízení vybavení. 

Připravuje se podání žádosti Můj klub 2022 z Agentury. Byly odeslány žádosti o bezdlužnost, bude 

nutné aktualizovat seznam členů v Rejstříku sportu. 
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7. Tréninky brankářů 

Výbor si je vědom potřeby zavedení tréninků pouze pro brankáře. V současnosti však není nikdo, kdo 

by mohl trénování vést. Po halové sezoně bude nutné tuto věc řešit. 

 

8. Rozlučková akce ke konci roku 

Uspořádání akce ke konci roku před Vánocemi zkusí Honza projednat s Markem. 

 

9. VH TJ Praha východ 

K účasti na valné hromadě TJ Praha východ dne 16.11.2021 nominoval výbor Honzu. Pokud nebude 

moci nikdo z výboru TJ za fotbal, Honza se pokusí VH zúčastnit. 

 

10. VH Svazu pozemního hokeje 

Valné hromady Svazu pozemního hokeje dne 17. 12. 2021 v Nymburce se zúčastní všichni členové 

výboru PH spolu s Petrem Doležalem. 

 

11. Stavební práce v areálu hřiště 

Je nutné řešit opravu příjezdové cesty ke kabinám, chodníku podél fotbalového hřiště a podél budovy 

OZ. Rozsah, rozdělení prací a formu oprav je nutné řešit s fotbalisty. 

 

12. Klíče od kabin 

Od trenérů, kteří ukončili svoji činnost, je nutné vyžádat klíče od kabin. 

 

 

Zapsal: Jakub  


