
 
  Zápis č. 2/2022 

ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov 
 
Termín: pátek 11.3.2022 
Místo:   házenkářské hřiště 
 
Přítomni: Zbyněk Planka, Vít Horáček, Michal Matoušek, Milan Beneš, Vojtěch Beneš, 
Vendula Tišlerová 
 
omluveni: Jakub Wnetrzak 
členové oddílu: ---  
 
1) Kontrola úkolů 
 

- Vojta Beneš připravuje oddílovou kroniku – zasílejte prosím fotky a další materiály, 
které se dají naskenovat a budou uloženy do elektronické kroniky. Vojta informoval o 
pokračující práci na elektronické kronice a její zveřejnění směřuje k oslavám 100 let 
národní házené ve Svinově. Vyzval členy k poskytnutí fotografií a další materiálů. 

- Pronájem vývěsní skřínky před svinovským kostelem (u autobusové zastávky) – 
příslib ÚMOb Svinov se zajištěním. Zatím žádný posun-urgence u starosty – prověří 
a dá vědět    

- Dodržovat metodické doporučení k dosažení technických norem tréninku podle 
věkových kategorií (příloha zápisu) – zodp. trenéři všech družstev, úkol trvalý 

- Návrh na vylepšení dětského hřiště – odsouhlasena částka na částečnou 
rekonstrukci ve výši 2 000 Kč – zodp. Jakub Wnetrzak  

- Výbor rozhodl o výši odměn pro trenéry družstev v roce 2022 následovně. 
1) Mládežnické družstva (minižactvo – dorost) 1.200,- Kč/měsíc 
2) Ligové družstva (muži + ženy) 1.500 Kč/měsíc 
S trenéry družstev budou sepsány dohody o provedení práce – zodp. Zbyněk 
Planka, zatím nesplněno, nový termín: 15.4.2022 

- Školení pro trenéry na téma „Motivace hráčů a hráček“ – přeloženo na podzim 
(listopad)  zodp. Milan Beneš  

-  
 

 
2) Akce, zasedání 

- Organizace zimních turnajů ve svinovské sportovní hale – všechny čtyři turnaje 
proběhly bez závad 

- Valná hromada SNH se uskuteční v neděli 13.3.2022 – za TJ Sokol Svinov se 
nikdo nezúčastní 

- Minikemp mládeže pořádá SM OSK. Kategorie mladších žaček proběhne na 
našem hřišti v sobotu 2.4.2022. V případě špatného počasí je předběžně 
rezervovaná sportovní hala (8-16 hod.) Vedoucí minikempu je Klára Benešová. 
Oběd zajištěn v restauraci U Slunce.  

- Minikemp mládeže v kategorii mladších žáků proběhne v Pustějově. Trenér 
družstva obdržel informace včetně přihlášky. Zájemce z řad členů oddílu 
přihlásit v termínu uvedeném na přihlášce. Zodp. Jan Schwarzer 

- Soustředění dorostenek SM oblasti proběhne na našem hřišti v sobotu 16.4.2022 
od 14-18 hod. Vedoucí soustředění Lukáš Gorpiel 



 
3) Sportovní soutěže 

- Zimní halové mistrovství ČR – postup družstva mladších žaček, termín: 
26.3.2022 v Plzni. Oddíl hradí dopravu, ubytování (1 noc) a paušál na stravné ve 
výši 300,- Kč/účastníka. 

- Pohár ČR – postup družstva mužů, termín: 26.3.-27.3.2022 ve Vracově. Oddíl 
hradí dopravu, ubytování (1 noc) a stravování (410,- Kč/osobu)  

- Ligové soutěže – rozlosování je zveřejněno na stránkách SNH 
- Oblastní soutěže – rozlosování bylo rozesláno na oddíly, potažmo na trenéry 

družstev – pro změny termínů a času utkání platí stejná pravidla jako 
v minulých letech 

-  
 
4) Areál hřiště 

- Tribuna pro fanoušky – výbor rozhodl o objednání dalších dvou modulů tribuny. 
Organizaci prací má na starost Michal Matoušek. Demoliční práce, přípravné 
práce včetně betonáže zajistí družstvo mužů v termínu do 25.3. Nákup a doprava 
stavebního materiálu (ztracené bednění, beton, ocelové patky, atd. zodp. Michal 
Matoušek a Zbyněk Planka.  

- Úklid areálu hřiště (odvoz listí a větví) – žádost na TD Svinov, částečně 
provedeno – zbytek prací přislíben do 31.3.2022 

- Příprava areálu na jarní sezónu – družstvo žen a dorostenek zajistí úklid 
sociálního zázemí a buněk na hřišti – Termín: 1.4.2022   

- Na další úklidové práce (listí, větve atd.) bude v případě potřeby vyhlášena 
brigáda. Zodp. Michal Matoušek 

-  
 

5) Různé 
- Správcem oddílového webu a facebooku je Jakub Wnetrzak a Vojtěch Beneš. 

Všechny požadavky na zveřejnění článků jak na webu, tak na facebooku zasílat 
na email: wetro@email.cz a benesvojtech@seznam.cz   

 
 

- Dotace:  
- V měsících únor - březen byly podány žádosti o dotaci: 

- Město Ostrava, městský obvod Svinov – 6 žádostí 
- ČOS OS – 3 žádosti, župní grant OS – 1 žádost 

 
 

-   V současné době jsou vypsány dotační programy: 
- Hyundai – společně 2022 
 

            -   Výsledky žádostí o dotace: 
-  MSK – dotace ve výši 136.000,- Kč 

 
- Rozpis tréninků na období duben – červen 2022: 

1. Kuřátka: pondělí 16.00 – 17.00 
2. Minižactvo dívky: úterý 16.00 – 17.00, pátek 16.00 – 17.00 
3. Minižactvo chlapci: úterý 16.00 – 17.00, pátek 16.00 – 17.00 
4. Mladší žačky: pondělí 16.00 – 17.30 hod., čtvrtek 16.00 – 17.30     



5. Starší žačky:   pondělí  17.00 – 18.30, čtvrtek 17.00 – 18.30 
6. Dorostenky + ženy: úterý 18.00 – 20.00, pátek 18.00 – 20.00 při dvojkole 

čtvrtek 18.00 – 20.00 hod.  
7. Mladší žáci:  úterý 16.00 – 17.30, pátek 16.00 – 17.30 
8. Starší žáci:      úterý  17.00 – 18.30, pátek 17.00 – 18.30 
9. Dorostenci:     úterý 17.30 – 19.00, pátek 17.30 – 19.00 
10. Muži:  úterý 19.00 – 20.30, pátek 19.00 – 20.30 při dvojkole čtvrtek 

19.00 – 20.30 
 
 

- Členské a oddílové příspěvky v roce 2022 – zůstávají ve stejné výši: 
- žactvo – 1 000,- Kč 
- dorost – 1 200,- Kč  
- dospělí (aktivní hráči) – 1 500,- Kč 
- dospělí (přispívající členové, aktivní trenéři, hráči na hostování) - 700,- Kč.  
Příspěvky je možno hradit jen na běžný účet TJ Sokol Svinov, č.ú. 
2700256145/2010, variabilní symbol – rodné číslo člena, do zprávy pro příjemce 
uvést jméno a příjmení člena 
 

- Pořádání vrcholných akcí mládeže – požádáno o Pohár ČR v kategorii mladší 
žaček. Pořadatelství nám bylo ze strany SNH potvrzeno. Termín: 17.-19. června 
2022 

- Z důvodu zvyšování cen PHM rozhodl výbor oddílu o zvýšení sazby za použití 
soukromého vozidla k cestovnému na zápasy, turnaje a soustředění pro rok 2022 
– sazba schválena ve výši 5,-Kč/km. Tato sazba bude platná při průměrné ceně 
PHM v rozmezí 40–50 Kč  

-  
 
1) Oslavy 100 let NH ve Svinově 

- Hlavní akce proběhne v sobotu 7.5.2022 (v rámci mezizemského utkání Morava – 
Čechy, které pořádá oddíl Studénky). Na hřišti v sobotu odpoledne proběhnou 
přípravné utkání družstev Čech a od 18 hod. bude následovat večerní turnaj 
starých gard 

- Předpokládaný program akce: 
13:00 - 14:15 přípravné utkání žen výběr Čech - výběr Čech juniorky 
14:30 - 15:45  přípravné utkání muži výběr Čech - výběr Čech junioři 
 16:00 - 17:00  program pro veřejnost (dovednostní soutěž pro děti, mládež i pokročilé) 
 17:00 - 17:45  ukázkové utkání družstev minižactva a mladšího žactva  
 17:45  - ocenění mládežnických družstev a členů (předání upomínkových předmětů)  
 18:00  - zahájení večerního turnaje starých gard - předpokládaný počet 6-8 družstev 
 19:30  - ocenění bývalých a současných hráčů a členů oddílu národní házené (předání    
  upomínkových předmětů) 
 23:00  - vyhodnocení večerního turnaje 
 23:00 - 01:30 volná zábava s hudbou a tancem 

- Na večerní turnaj SG zatím přihlášeny družstva Vítkovic, Albrechtiček a Svinova 
- Seznam bývalých členů oddílu, které chceme na oslavy pozvat – seznam utvořen, 

je potřeba doplnit kontakty. Zodp. členové výboru + Aleš Matoušek  Termín: 
31.3.2023 

 
 



- Propagace akce – pozvánka na večerní turnaj SG zveřejněna v házenkářském 
hnutí, pozvánka pro veřejnost byla zaslána do Svinovského hlasatele. Pozvánka 
pro bývalé členů oddílu Termín: 8.4.2022  zodp. Vít Horáček. Propagace na 
oddílovém facebooku a webu + zpracování plakátu, který bude vyvěšen na 
tradičních místech  – zodp. Vojtěch Beneš a Jakub Wnetrzak Termín: průběžný 

- Oddílová kronika – bude vytvořena kniha „Historie NH ve Svinově“. Kniha bude 
vytisknuta, cena se bude pohybovat kolem cca 250,-/ks. Objednat 150 ks. Zodp. 
Vojtěch Beneš Termín: 30.4.2022 

- Výstava fotografií v areálu házenkářského hřiště – zodp. Vojtěch Beneš 
- Trička, ručníky a papírové tašky – materiály, barvy, potisky schváleny, čekáme 

na konečné návrhy potisků. Objednat 200 ks triček, 150 ks ručníků, 200 ks 
papírových tašek. Potisk – vybrána firma Rychlík Hynek. Zodp. Jakub 
Wnetrzak, Termín dodání nejpozději do: 30.4.2022 

- Česká televize – zaslán předběžný harmonogram akce. zodp. Milan Beneš 
- Zapůjčení party stanů + lavičky, stoly – domluveno se svinovskými hasiči, 

musíme domluvit převoz.  zodp. Michal Matoušek 
- Občerstvení:  

1) Pitný režim (pivo, nealko atd.) – zodp. Petr Rucký, druhý výčep – zodp. 
družstvo žen??? 

2) Makrely – zodp. Kamil Moravec 
3) Grilování – zodp. Jakub Wnetrzak + družstvo mužů 
4) Oslovit Zdeňku Mrázkovou s nabídkou stánku na hřišti – např. gulášek, kýta 

– zodp. Zbyněk Planka 
5) Stánek Kofola – zodp. Ellen Kocichová 

- Volná zábava s hudbou a tancem – oslovena svinovská kapela „Od zdi ke zdi“. 
Probráno s Kateřinou Andrlovou – přislíbili zajistit – odměna ve výši 4.000,- Kč 

- Organizační zajištění akce: 
1) Domluvit se správkyní sportovní haly pronájem šaten a dodávku elektrické 

energie – zodp. Zbyněk Planka 
2) Ohňostroj – zjistit podmínky – zodp. Zbyněk Planka 
3) Stánek „zdravé výživy“ Dagmar Pyšová – zjistit podmínky.  zodp. Zbyněk 

Planka 
4) Funkce k zajištění 

• Moderátor – Aleš Matoušek? 
• DJ - ??? 
• Dobrovolné vstupné – Vendy Tišlerová? 
• Pořádek v areálu (koše atd.) - ??? 

- Ubytování a stravování juniorský výběrů Čech – předběžně zajištěno v restauraci 
U Slunce a v tělocvičně ZŠ Svinov na Bílovecké 1 (U kostela) – dořešit cenové 
podmínky – zodp. Zbyněk Planka 

 
 

 
Termín další schůze výboru – pátek 8.4.2022 na hřišti v 20 hod. 
V Ostravě – Svinově, 11.3.2022 
Zapsal: Zbyněk Planka 


