
Zápis č. 3/2022
ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov

Termín: pátek 27.5.2022
Místo:   házenkářské hřiště

Přítomni: Zbyněk Planka, Vít Horáček, Michal Matoušek, Milan Beneš, Jakub Wnetrzak,
Vendula Tišlerová

omluveni: Vojtěch Beneš
členové oddílu: Vladimír Ristič, Nikola Rousová, Markéta Šulcová, Klára Benešová, Daniela
Domesová, Jan Schwarzer, Miroslav Ristič, Zdeněk Kadlčík, Michal Lach, Miroslav Rucký,
Petr Rucký

1) Kontrola úkolů

- 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

- Vylepšení dětského hřiště – odsouhlasena částka na částečnou rekonstrukci ve výši
2 000 Kč – I. etapa hotova, II. etapa bude následovat, zodp. Jakub Wnetrzak

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

-

2) Akce, zasedání
- Oddílové soustředění mládeže proběhne v termínu 7.-12. srpna ve Staré Vsi.

Hlavní vedoucí soustředění – Klára Benešová. Počet přihlášených dětí - 49.
Trenérský team v počtu 13 + 2 kuchařky. Seznam plateb bude průběžně zasílat
Zbyněk Planka.  Zatím není obsazena funkce zdravotníka. Žádost o zaplacení
kurzu u Červeného kříže pro jednu osobu. Hlášení na Krajskou hygienickou
stanici – zodp. Zbyněk Planka, Termín do 30.6.2022

- Soustředění VTJ + J – výbor rozhodl o motivačním příspěvku ve výši 1 750,- Kč
(50% poplatku). Trenéři mužů, žen, dorostenců a dorostenek zodp. za distribuci
hráčům a hráčkám – viz. dokumenty rozeslány e-mailem

- Závěrečná hráčská schůze – termín: pátek 24.6. v 18 hod.
- Pozvánka na schůzi + událost na oddílový facebook – zodp. Vojta Beneš
- Zaslání pozvánky e-mailem – zodp. Vít Horáček
- Trenéři družstev si připraví stručné zprávy o činnosti družstev
- Účast: muži, ženy, dorostenci, dorostenky, přispívající
- Občerstvení – pivo, nealko, víno – zodp. Petr Rucký, jídlo kýta + něco na

večer – zodp. Jakub Wnetrzak
-

3) Sportovní soutěže
- 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

- Vrcholné soutěže mládeže:
Mladší žačky – Pohár ČR Svinov 17.-19.6.2022 (domácí družstvo)
Starší žačky –   Pohár ČR Plzeň-Újezd 10.-12.6.2022 (jistý postup)
Mladší žáci – Pohár ČR Chropyně 17.-19.6.2022 (zatím není jistý

                                                                                                                       postup)
Starší žáci – Pohár ČR Tymákov  10.-12.6.2022 (jistý postup)

- Organizaci akce (dopravu, ubytování, stravování, atd.) si zajišťují trenéři
jednotlivých družstev. Nutno dodržovat propozice vrcholných akcí mládeže
(propozice byly rozeslány na trenéry a jsou zveřejněny na internetových
stránkách SNH). Hospodář oddílu připraví provozní zálohu pro každé družstvo
(mimo mladších žaček).
- Výbor rozhodl, že z důvodu předpokládaného financování ze strany SNH ve
výši 80 % na stravu a ubytování a 100 % na cestovné nebudeme od účastníků
vybírat žádný příspěvek
- příspěvek na pitný režim ve výši 500,- Kč/družstvo (nutno vyúčtovat daňovým
dokladem)

-

4) Areál hřiště
- Tribuna pro fanoušky – 2 moduly tribuny byly namontovány, došlo k předání a

převzetí díla bez vad a nedodělků. Úhrada ceny (192.390,- Kč) byla provedena.
Oddíl podal žádost na Mob Svinov o finanční příspěvek ve výši 200 tis. Kč na
další dva moduly tribun. V případě schválení žádosti bude vystavena
objednávka na dodavatele – zodp. Michal Matoušek a Zbyněk Planka. Nabídka
dodavatele – cena ve výši 221 tis. Kč, termín dodání – konec září.

-

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 duben-květen byly podány žádosti o dotaci:

- Hyundai – společně 2022
- MSK – Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji

-   V současné době jsou vypsány dotační programy:
- Penny market – hýbeme se hezky česky

            -   Výsledky žádostí o dotace:
-  MSK – Pohár ČR - dotace ve výši 40 000 Kč. Dotace je podmíněna splněním
dalších podmínek (např. počet účastníků min. ve výši 100 osob) – zodp. za
předložení na poskytovatele dotace -  Zbyněk Planka



- Město Ostrava – dotace na činnost mládežnických družstev – 286 000 Kč
- NSA – dotace na činnost oddílu – 269 460 Kč
- Mob Svinov – celková výše 6 dotací 125 000 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

- Dětský den na svinovské hasičárně – stanoviště za oddíl NH zajistí družstvo
starších žaček, zodp. Milan Beneš

- Trenéři informovali o činnosti jednotlivých družstev, počtech hráčů a plánech na
příští soutěžní sezónu. Vše zpracováno do tabulky, která je přílohou tohoto
zápisu.

-

6) Pohár ČR v kategorii mladších žaček
- Termín: 17.6. - 19.6.2022
- Ubytování – ZŠ Svinov (zajištěny 3 tělocvičny + 1 třída) a restaurace u Slunce

(sál)
- Stravování – zajistí restaurace U Slunce. Jídelníček bude zaslán k odsouhlasení.
- Zdravotní služba – všichni oslovení odmítli, shánět dále – zodp. členové výboru
- Ceny pro družstva a jednotlivce – zodp. Milan Beneš
- Reklamní předměty – předběžně domluveno Město Ostrava a Moravskoslezský

kraj – vyzvednutí předmětů zajistí Zbyněk Planka, nachystání odměn pro
družstva a jednotlivce – zodp. Klára Benešová s družstvem starších žaček

- zajištění organizace – rozdělení funkci:
- zástupce v řídící komisi – Jakub Wnetrzak. V případě, že bude muset oddíl
zajistit ředitele turnaje, tak ředitelem bude Jakub Wnetrzak a zástupce
v řídící komisi bude Vít Horáček



- bufet – Petr Rucký (v sobotu potřebuje zajistit pomoc)
- finance, stravenky – Vendy Tišlerová
- časomíra – ???
- rozhlas – Aleš Matoušek
- ubytování ve škole – Zbyněk Planka
- ubytování a stravování v restauraci U Slunce – Zdeňka Mrázková
- příprava hřiště a inventáře – Michal Matoušek

- Propagace akce – zodp. Vojtěch Beneš
- Ubytování pro rozhodčí a ředitele turnaje – zajištěno v restauraci U Slunce
- Fotograf - ???
- Zdravotník - ???
- Úklid sociálního zařízení a tribun bude zajišťován každý hrací den – zodp.

družstvo žen
- Propozice vrcholných akcí mládeže byly zveřejněny + návrh smlouvy na

pořadatelství – řešit požadavek SNH ohledně ubytování mladšího žactva na
postelích – zodp. Vít Horáček

- Označení šaten + názvy oddílů pod časomíru – zodp. Vojtěch Beneš
- Ředitel turnaje – zatím nebyl určen
- Rozhodčí turnaje – zatím nebyli určeni

- Povinnosti pořadatele Pořadatel akce je mimo povinností uvedených v pravidlech a
řádech SNH, smlouvě o pořadatelství a ostatních ustanoveních těchto propozic
povinen zejména:
a) zaslat nejpozději 5 dnů před konáním příslušné akce všem účastníkům organizační
pokyny k dané akci, - zodp. Vít Horáček + Zbyněk Planka
 b) v případě požadavku účastníků zajistit službu na nádraží, případně po dohodě na
jiném místě použije-li zúčastněné družstvo jiného dopravního prostředku, zodp.
Marek Lach
 c) zajistit slavnostní zahájení akce, v jehož průběhu zazní státní hymna České
republiky a bude složen závodnický slib účastníků, po skončení všech utkání zajistit
slavnostní ukončení akce s vyhlášením výsledků a předáním ocenění, - státní hymna
– Jakub Wnetrzak, státní vlajka – Michal Matoušek, moderátor slavnostního
zahájení a ukončení – Aleš Matoušek, účast přislíbil starosta Mob Radim
Smetana
d) zajistit na dny konání akce pořadatelskou a zdravotnickou službu, - zdravotník
zatím schází
e) zajistit občerstvení na hřišti po celou dobu konání akce,  zodp. Petr Rucký
f) připravit předem zápisy o utkání s nadepsaným záhlavím, zodp. Vít Horáček
g) instalovat na hřišti rozpis utkání a společně s ředitelem akce doplňovat průběžné
výsledky a tabulku soutěže, zodp. Vít Horáček
 h) zajistit uzamykatelné šatny pro družstva a rozhodčí včetně sociálních zařízení a
místnost pro řídící komisi akce, zodp. Zbyněk Planka
 i) zajistit míče na národní házenou pro použití při utkáních, zodp. Milan Beneš
j) zajistit na den konání akce Soutěžní řád, Disciplinární řád včetně příloh, Pravidla
NH, příjmové doklady (příjem za případné námitky) a propozice akce včetně všech
příloh a doplňků, zodp. Zbyněk Planka a Vendy Tišlerová
k) zajistit vypsání diplomů pro družstva, každého člena mistrovského družstva,
vyhodnocené nejlepší a nejužitečnější hráče, zodp. Klára Benešová
l) provést úhradu nákladů ředitele a rozhodčích dle platné hospodářské směrnice akce
a následně na předepsaných formulářích předložit vyúčtování těchto nákladů HK
SNH, zodp. Vendy Tišlerová



 m) ověřit využití vlastního automobilu ze strany ředitele a rozhodčích - ??? nevíme
co tím je myšleno
n) hlásit ve spolupráci s ředitelem průběžné výsledky, a to ihned po skončení
posledního utkání hracího dne, zpravodajci SNH paní Janě Sládečkové – MT 605 064
699, e-mail: janasladeckova@seznam.cz, zodp. Jakub Wnetrzak
o) nejpozději do 26. června 2022 zaslat na elektronickou adresu SNH a předsedkyně
KM SNH vyhodnocení akce z pohledu pořadatele (formulář ke stažení na www
stránkách SNH v sekci „Dokumenty/Formuláře ke stažení“), zodp. Vít Horáček
p) zajistit v průběhu akce plnění všech aktuálně platných hygienických opatření a
omezení – snad nebude potřeba řešit

Termín další schůze výboru – pátek 24.6.2022 na hřišti, čas bude upřesněn
V Ostravě – Svinově, 27.5.2022
Zapsal: Zbyněk Planka


