
 
  Zápis č. 2/2019 

ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov 
 
 
Termín: 22. února 2019  
Místo:  restaurace u Slunce 
 
Přítomni:   Zbyněk Planka, Vít Horáček, Milan Beneš, Michal Matoušek, Jakub Wnetrzak, 
Kateřina Strnišťová, Libor Kahaj 
 
omluveni:   Kateřina Strnišťová, Libor Kahaj 
   
členové oddílu:   Tomáš Strniště, Klára Benešová, Silvie Bendová, Michal Lach, Honza 
Schwarzer, Zdeněk Kadlčík 
 
1) Kontrola úkolů 

 
  

- Návrh na zakoupení oddílových triček – Odsouhlasen materiál a cena s potiskem do 
350,- Kč. Potisk trička byl rozeslán a probrán na výborové schůzi. Množství – 
poptat cca 160 triček (pro děti a dospělé) a nechat zpracovat cenovou nabídku. 
Filozofie - každý člen oddílu by měl mít oddílové tričko + rezerva pro nové členy.       
zodp. Jakub Wnetrzak 

- Zřídit nové oddílové úložiště fotografií – uložiště funguje na webových stránkách. 
Fotky zasílat Jakubovi Wnetrzakovi, který umístí do uložiště. Množství fotek posílat 
v rozumné míře.  

- Objednávka nových brankových tyčí (lepené dřevo) – splněno, brankové tyče 
jsou uloženy v buňce. Nákup materiálu na nátěr a pro montáž branek na 
železnou konstrukci – zodp. Michal Matoušek. Montáž branek bude provedena 
v rámci jarních brigád 

- Návrh termínu večerního turnaje starých gard – Termín: sobota 11.5.2019.– 
souhlas oddílů SSK Vítkovice, Albrechtičky. Studénka se nezúčastní. Stará Ves se 
dosud nevyjádřila. Zaslat pozvánku na tradiční účastníky + oslovit další oddíly 
v SM oblasti (Rokytnice, Osek, Kokory)  zodp. Vít Horáček  Termín: 10.3.2019 

- Studie na novou zastřešenou tribunu – oslovit projektanty. Zatím jsme nenalezli 
vhodného projektanta. Oslovit Jirku Tománka – splněno, Jirka předběžně 
souhlasí se zpracováním studie – předpoklad zpracování březen - duben zodp. 
Michal Matoušek   

- Nátěr sloupů osvětlení – požádat vedení MO Svinov – splněno, žádost na vedení 
městského obvodu zaslána  

- Úklid listí – splnění, technický dvůr zajistil úklid areálu  
- Seznam členů oddílů k 1.1.2019 –  splněno 
- Články do jarního čísla Svinovského hlasatele – zaslat Zbyňku Plankovi do 

28.2.2019 
- Nákup karimatek – domluven nákup 15 ks, vybrán typ a velikost karimatek   zodp. 

Milan Beneš, Termín: 15.3.2019 
-  

 
2) Akce, zasedání 



 
- Valná hromada komise národní házené při OS ČOS proběhla 2.2.2019 v Praze. 

Informace podal Michal Lach, který se stal místopředsedou komise. Komise má 
v plánu uspořádat Sokolský přebor v kategorii minižactva (místo Plzeň-Bolevec, 
termín – podzim, zima 2019). V případě uspořádání turnaje Klára Benešová 
zváží účast družstva na tomto turnaji. 

- Informace o jarním soustředění mladších a starších žaček, které proběhne v termínu 1.-
4.5.2019 na Morávce – zodp. Silvie Bendová a Kateřina Strnišťová – soustředění bylo 
zrušeno – důvodem je pořádání Superpoháru mládeže ve stejném termínu 

- Oddílové soustředění mládeže proběhne v Rokytnici – termín 4.8.-9.8.2019. 
Vedoucí soustředění - Klára Benešová. Cena pobytu  závisí na cenách stravy  – 
zjistí Klára Benešová  

- Schůzka starosty Mob Svinov se zástupci svinovských spolků – zápis ze schůzky 
byl rozeslán na členy výboru. Výzva k zaslání návrhu na reklamní předměty – 
splněno a zasláno, bohužel z oddílu zareagoval na výzvu jen Michal Matoušek a 
Klára Benešová. Nabídka ze strany vedení MO Svinov na zakoupení poháru – 
zjistit max.cenu – zodp. Michal Lach. Poté vybrat pohár – zodp. Milan Beneš 

- Sokolské přebory 2018 – zaplacen pronájem haly v Pustějově ve výši 3.700,- Kč. 
Od odboru sportu při ČOS jsme obdrželi dotaci na turnaj ve výši 3.700,- Kč. 
S trenéry oddílu Kokor domluvit, zda by měli zájem o přátelské utkání v hale. 
Zájem trenérů Kokor i Svinova je. Problém je ve výběru termínů, jelikož je 
v období březen je již hala zaplněna a v dubnu již bude tréninková a herní 
činnost na venkovních hřištích. Návrh na odložení na listopad 2019.  

-  
 
3) Sportovní soutěže 

- Zimní poháry oblasti – přihlášeny všechny mládežnické družstva oddílu – termíny 
uvedeny ve zprávě SM oblasti – vklady na turnaje uhrazeny. Oddíl hradí dopravu na 
turnaje. Z důvodu nedostatku hráčů a hráček se z jednoho turnaje oblasti 
odhlásily družstva mužů a starších žaček 

- Zimní liga mládeže – přihlášeno družstvo dorostenců – termíny uvedeny ve 
zprávě SM oblasti – vklad na základní kolo uhrazen. Oddíl hradí dopravu a 
vklady na turnaj. Postup družstva dorostenců do semifinále 

- Český pohár – přihlášeno družstvo mužů a žen – termíny uvedeny ve zpravodaji 
Českého poháru -  oddíl hradí dopravu a vklady na turnaje. Postup družstva 
mužů do semifinále ČP 

- V případě pozvání ze strany pořadatele se družstvo žen zúčastní turnaje 
v Náchodě. Oddíl hradí dopravu a vklad na turnaj 

- Družstvo mladších žaček se zúčastní jarních turnajů v Praze (Modřany a Spoje 
Praha). Termín: 6.4.-7.4.2019. Oddíl hradí dopravu a vklad na turnaj 

-  
 
 
4) Areál hřiště 

- Návrh na nátěr zábran – práce započaty, pokračování na jaře 2019 – zodp. za 
organizaci (barva, štětce, atd. + lešení): Michal Matoušek, zodp. za provedení družstvo 
mužů a dorostenců – práce budou pokračovat na jaře 2019 

- Jarní brigáda – termín brigády bude určen následně dle vývoje počasí a účasti 
družstev na finálových turnajích (předpoklad konec března – začátek dubna) 
Zodp. za organizaci: Michal Matoušek  



5) Superpohár mládeže – termín 4.5.2019 
- výbor oddílu se přihlásil k pořádání turnaje v kategorii dorostenců 
- organizace turnaje – zodp. Jakub Wnetrzak a Michal Matoušek 
- zajištění ubytování a stravování v ZŠ – zodp. Zbyněk Planka – splněno 
- Cena za celodenní stravu 157,- Kč/osobu. Cena za ubytování ve třídách ZŠ – 
40 Kč/osobu 
- Propozice zveřejněny na webových stránkách SNH  
- Propagace turnaje – plakáty, hlasatel, rozhlas, facebook, web – zodp.Libor 
Kahaj 
- Zdravotní dozor – oslovit Vlaďku Vodičkovou – zodp. Zbyněk Planka 
- Fotograf – oslovit pana Bosáka – zodp. Zbyněk Planka 

 
6) Různé 

- Správcem oddílového webu a facebooku je Jakub Wnetrzak. Všechny požadavky 
na zveřejnění článků jak na webu, tak na facebooku zasílat na email: 
wetro@email.cz 

- Rozpis tréninků na házenkářském hřišti v měsíci duben – červen 2019: 
Minižactvo: Pondělí  17.00 – 18.00, Čtvrtek  17.00 – 18.00 
Mladší žačky: Středa 16.30 – 18.00, Pátek 15.30 – 17.00     
Starší žačky:   Pondělí  17.00 – 18.30, Středa 17.00 – 18.30 
Ženy:   Úterý  18.30 – 20.00, Čtvrtek 18.30 – 20.00  

 Mladší žáci + starší žáci: Úterý  16.00 – 17.30,  Čtvrtek 16.00 – 17.30 
     Pátek16.00 – 17.30,  

            Muži +dorost: Úterý  18.00 – 19.30, Pátek 18.00 – 19.30, při dvojkole čtvrtek 18.00 -  
                        19.30 hod.) 
 

- Dotace  – období  únor 2019:  
- OS ČOS – odevzdány tři žádosti o dotace 
- Městský obvod Svinov – odevzdáno pět žádostí o dotace  
- Arcelor Mittal – odevzdáno jedna žádost o dotaci 
- Město Ostrava – bude vypisovat dotace z výnosů hazardních her – termín: 
březen 2019  zodp. Jakub Wnetrzak 

- Vyúčtování dotací -  všechny dotace z roku 2018 vyúčtovány 
- Členské a oddílové příspěvky v roce 2019 

- žactvo    800,- Kč 
- dorost  1.000,- Kč  
- dospělí (aktivní hráči) 1.200,- Kč 
- dospělí (přispívající členové, aktivní trenéři)  500,- 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 
Termín zaplacení členských příspěvků na běžný účet do 30.4.2019,  zodp. trenéři 
jednotlivých družstev 

- Výbor rozhodl o navýšení odměn za rozhodování zápasů mládeže na 200,- Kč/zápas 
- Výbor rozhodl o zvýšení odměn za trénování družstev v roce 2019 následovně: 

Trénování družstev mládeže – 800 Kč/ měsíc – 11 měsíců v roce 
Trénování ligových družstev – 1.000 Kč/měsíc – 11 měsíců v roce 
Trénování házenkářských kuřátek – 400 Kč/ měsíc 

- Návrh na rozšíření dobrovolného dárcovství krve v oddíle – osvěta mezi členy 
oddílu, kteří mají více jak 18 let 



- Návrh na podporu určitého zařízení pro děti a mládež (např. dětské domovy) 
formou finančního příspěvku – např. „každý gól pomáhá“ 

- Valná hromada TJ Sokol Svinov proběhne ve středu 27.2.2019 – pozvánka 
rozeslána na dospělé členy oddílu 

- Trenéři informovali o činnosti jednotlivých družstev 
- Minikempy žactva ve Studénce – starší žactvo 6. a 7. dubna, mladší žactvo 13. a 

14. dubna. Motivace k účasti – ½ poplatku platí oddíl (125,- Kč) 
- Seminář trenérů v Pustějově – termín: 31.3.2019, zájemci nechť se hlásí Víťovi 

Horáčkovi. Poplatek ve výši 100,- Kč hradí oddíl 
- Vitrína u vstupu do areálu – aktualizace materiálů (tabulky po podzimu, 

rozlosování jaro 2019) – zodp. Libor Kahaj   Termín: 31.3.2019 
- Valná hromada SNH proběhne 6.4.2019 – kdo zajistí účast za oddíl? 
- Motivace členů oddílu k účasti na celostátním soustředění žactva a VT juniorů a 

juniorek. Bylo domluveno, že trenéři žákovských a dorosteneckých družstev 
navrhnou za každé družstvo 1 hráče či hráčku, který si za svůj přístup zaslouží 
účastnit se těchto soustředění a oddíl těmto vybraným hráčům či hráčkám 
soustředění uhradí. Na základě návrhů trenérů bude na příští výborové schůzi 
schválen seznam osob, kterým bude poplatek za soustředění uhrazen oddílem. 
Trenéři nahlásí vybrané hráčky či hráče do 29.3.2019  Zbyňku Plankovi 
 

 
Termín další schůze výboru – pátek 29.3.2019 od 20.30 hod. v restauraci U Slunce  
 
V Ostravě – Svinově, 22.2.2019 
Zapsal: Zbyněk Planka 


