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Zápis z jednání výboru oddílu pozemního hokeje při TJ Mnichovice    

Dne: 15. 2. 2022 

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

(Jakub) 

Hosté: Marek Filipovský (Marek) na bod č.1., 2. a 3. 

 

Projednávané body:           

 

1. Letní soustředění 

Letní soustředění se bude konat opět ve dvou termínech: 15. - 19. srpna 2022 a 22.- 26. srpna 2022 

První termín bude určen pro U8 a U10 + dívky a záštitu nad ním převezme Honza. 

Druhý termín bude určen pro U12 a U15 a záštitu nad ním převezme Marek. 

Věkové rozdělení bude vycházet ze sezony 22/23. 

O konání soustředění je potřeba včas informovat kantýnu. 

 

2. Akce na jaro 2022 

Neděle 27. 3. dopoledne brigáda. Garant Pepa 

Sobota nebo neděle 2./3. dubna sportovní dopoledne spolu s fotbalisty a pojmout i jako nábor. 

Garant Marek 

Sobota 30. 4. čarodějnice spolu s fotbalisty. Garant někdo z fotbalistů. 

Nábor pro 1. a 2. třídy základní školy během některého dopoledne. Termín nutný koordinovat 

s Tomášem Babickým. Termín se školou domluví Honza. 

Sobota 15. 6. rozlučka se sezonou. Garant Marek. 

Během června uspořádat turnaj, protože se v červnu již nehraje. Garant Honza. A zkusit domluvit 

účast na nějakém zahraničním turnaji. Možnosti zjistí Franta. 

 

3. Hokejová rodina 

Z programu Svazu pro rozvoj mládeže do 15 let bude možné čerpat příspěvky na odměny trenérů, 

pronájmu a sekretáře klubu. Pro zařazení do programu bude nutné splnit předepsané povinnosti.  

Připraví Honza s Markem 

 

4. Dotace 

Byla padaná žádost o dotaci z NSA Můj klub a ze Středočeského kraje na vybavení. 
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V termínu Franta připravil za TJ vyúčtování dotací z NSA Můj klub a Provoz a údržba, ca což mu patří 

velký dík. 

Pro možnost podat žádosti o dotace i na menší investiční akce, jako je oprava opěrky u fotbalového 

hřiště, oprava příjezdové cesty ke kabinám, nebo vybudování zpevněného chodníku mezi 

parkovištěm a kabinami, připraví Honza projekty spolu s rozpočty. 

 

5. Termíny venkovních tréninků 

Termíny je nutné koordinovat s časovými možnostmi Tomáše Babického. 

 

6. Odměny trenérům 

Franta nechá doposlat nedoplacené odměny a s účetní nataví pravidelné platby dle dohodnuté výše. 

Kromě trenérů Babického a Marka budou uzavřeny dohody s ostatními trenéry ve výši jako loni. 

Dohody připraví Honza. 

 

7. Trenéři 

Pro úspěšný vývoj našeho oddílu je nutné hledat trenéry s hokejovou minulostí a domluvit 

s Tomášem Babickým, jakožto šéftrenérem podrobnější a pravidelné metodické vedení stávajících 

trenérů. S Tomášem promluví Pepa. 

 

8. Tréninky brankařů 

Pro rozvoj našich brankařů je nutné nastavit pravidelné samostatné tréninky. Zkusit domluvit 

s Pažitkou, zda by si mohl tréninky vzít na starosti pravděpodobně během pátečního podvečera. Zkusí 

domluvit Honza. 

 

9. Stavební povolení na rekonstrukci hřiště 

Stavební řízení bylo na měsíc pozastaveno, protože si stavební úřad vyžádal doplnění souhlasného 

stanoviska AÚ Ondřejov k plánovanému osvětlení, vyjádření Povodí Vltavy a soulad s územním 

plánem. Potřebné dokumenty obstará projektant. Po vydání stavebního povolení mu bude 

proplacena poslední část faktury za přípravu projektu. 

 

10. Oprava povrchu hřiště 

Jelikož je celková rekonstrukce hřiště zatím v nedohlednu, je nutné realizovat opravy stávajícího 

povrchu. Na některých místech je rozpárán, u cyklostezky je nutné znovu zhutnit podklad a bude 

nutné ho doházet pískem.  

Kontakt na opravu povrchu zjistí Franta.  
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11. Osazení prostředního sloupu osvětlení 

Na základě již zmíněné situace, kdy je celková rekonstrukce hřiště zatím v nedohlednu, je nutné 

v předstihu osadit prostřední sloup s osvětlením alespoň na straně u cyklostezky, kde je již připravena 

patka pro sloup i chránička pro kabely. 

Franta nechá zaktualizovat cenovou nabídku od dodavatele osvětlení. 

 

12. Pojištění majetku TJ 

Je připravena nová smlouva, která vychází ze stávajícího stavu a je zpracovaná na základě prohlídky 

areálu Honzy se zástupkyní pojišťovny. Aby mohla být do pojistky zahrnuta i bývalá garáž na autobus, 

kterou má v dočasném užívání Klempířství Sanťák, je nutné s ním uzavřít řádnou nájemní smlouvu. 

Domluví Honza. 

 

13. Účast v komisi města pro strategický plán města 

Město bude chtít vytvořit strategický plán města a od starostky přišla výzva k účasti v komisi, která 

pro tento účel vzniká. Účastnit se budou Franta s Honzou 

 

 

Zapsal: Jakub  


