
 
  Zápis č. 2/2019 

ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov 
 
 
Termín: 29. března 2019  
Místo:  restaurace u Slunce 
 
Přítomni:   Zbyněk Planka, Vít Horáček, Milan Beneš, Michal Matoušek, Jakub Wnetrzak, 
Kateřina Strnišťová,  
 
omluveni:  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 schválen. Trička nechat vyzkoušet členům oddílu a 
napsat Kubovi seznam hráčů a hráček s velikostmi. Termín: 10.4.2019  zodp. 
trenéři družstev. Cena trička pro členy oddílu bude 100,- Kč.       zodp. Jakub 
Wnetrzak 

- Montáž nových brankových tyčí – splněno  
- Večerní turnaj starých gard – Termín: sobota 11.5.2019.–Jelikož se přihlásily jen 

družstva Vítkovice a Albrechtičky, tak bude turnaj přesunut na podzimní 
termín. Rozeslat info na oddíly Vítkovice, Albrechtiček, Studénky a Staré Vsi, že 
se akce přesouvá na podzim. Termín bude upřesněn zodp. Vít Horáček.  Zpráva 
na Facebook a web, že se akce v termínu 11.5.2019 ruší z důvodu malého počtu 
přihlášených družstev – zodp Jakub Wnetrzak 

- Studie na novou zastřešenou tribunu – zpracovává Ondra Černík – první návrhy 
studie dodá do 26.4.2019. Na starost má Michal Matoušek  

- Nátěr sloupů osvětlení –  vedení MO Svinov zajistí nátěr. Předpokládaný termín 
nátěru v letních prázdninách.  

-  
 
2) Akce, zasedání 

 
- Oddílové soustředění mládeže proběhne v Rokytnici – termín 4.8.-9.8.2019. 

Vedoucí soustředění - Klára Benešová. Cena pobytu 1.900 Kč pro děti do 12 let a 
2.100 Kč pro děti nad 12 let  

- Valná hromada SNH se uskuteční v termínu 6.4.2019. Účast za oddíl zajistí 
Tomáš Strniště 

 
3) Sportovní soutěže 

- Zimní liga mládeže – účast družstva dorostenců ve finále ZLM.Termín: 30.3.-
31.3.2019 – oddíl hradí dopravu a stravu (2x oběd)  

- 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 



- Rozlosování jarní části soutěží bylo zasláno všem trenérům družstev. Žádosti o 
přeložení zápasů, případně domluvené změny v rozlosování hlaste na Víťu 
Horáčka, který změny nahlásí na oblast. Změny musí být odsouhlaseny i 
s trenéry příslušného družstva našeho oddílu, kterého se tato změna nějakým 
způsobem dotkne. Dohodnuté změny týkající se následujícího víkendu hlaste Vítu 
Horáčkovi s předstihem - nejpozději v úterý před příslušným víkendem, kterého 
se změna týká!!!  Zodp. trenéři jednotlivých družstev 

- Před víkendem bude e-mailem rozesílán zpravodaj s informacemi k víkendovým 
zápasům. Zodp. Vít Horáček 

-  
 
 
4) Areál hřiště 

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

- Jarní brigáda – proběhne v sobotu 6.4.2019. Účast zajistí družstva mužů, 
dorostenců a žen.  Zodp. za organizaci: Michal Matoušek  

-  
5) Superpohár mládeže – termín 4.5.2019 
      Z propozic soutěže vyplývají následující úkoly: 
       Pořadatel akce je mimo povinností uvedených v pravidlech a řádech SNH, pořadatelské    
        smlouvě a dalších ustanoveních těchto propozic povinen zejména: 

a) zaslat nejpozději 7 dnů před konáním příslušného turnaje všem účastníkům 
organizační pokyny k dané akci a to buď přímo nebo prostřednictvím SE SNH - Víťa 
b) v případě požadavku účastníků zajistit ubytování a stravování, případně předložit 
spojení na zajištění stravy či noclehů, kde bude jméno a telefonní spojení na 
doporučená místa včetně nabídnutých cen za stravu či lůžko pro jednoho účastníka 
(viz čl. A/11 a A/12 těchto propozic), rozeslat objednávku na oblasti - Zbyněk, Víťa 
c) v případě požadavku účastníků zajistit službu na nádraží, případně po dohodě na 
jiném místě použije-li zúčastněné družstvo jiného dopravního prostředku - Michal, 
Jakub 
d) zajistit po dobu konání akce pořadatelskou a zdravotnickou službu - Vlaďka 
Vodičková 
e) zajistit občerstvení v místě konání po celou dobu průběhu akce – Petr Rucký, 
Markéta Rucká + min. 1 člen oddílu 
f) připravit předem zápisy o utkání s nadepsaným záhlavím - Zbyněk 
g) instalovat v místě konání akce rozpis utkání a společně s ředitelem akce doplňovat 
průběžné výsledky a tabulku soutěže - Jakub 
h) zajistit uzamykatelné šatny pro družstva a rozhodčí včetně sociálních zařízení a 
místnost pro řídící komisi akce - Michal 
i) zajistit minimálně dva míče na národní házenou pro hru (míče pro rozcvičování 
družstev pořadatel nezajišťuje) - Milan 
j) zajistit po dobu konání akce Soutěžní řád, Disciplinární řád včetně příloh, Pravidla 
NH, příjmové doklady (pro příjem za případné námitky) propozice akce včetně všech 
příloh a doplňků – Zbyněk a Katka 
k) do 14 dnů po skočení akce zaslat na předsedkyni KM SNH hodnocení akce 
z pohledu pořadatele - Michal, Jakub 
l) provést úhradu nákladů ředitele a rozhodčích dle hospodářské směrnice akce - 
Katka 



m) ověřit využití vlastního automobilu ze strany ředitele a rozhodčích - Katka 
 

Další funkce a úkoly, které bude potřeba zajistit: 
- organizace turnaje – zodp. Jakub a Michal  
- zajištění ubytování a stravování v ZŠ – zodp. Zbyněk  
- sumarizace objednávek stravování a ubytování - zodp. Víťa 
- osoba zodpovědná za předání a převzetí tříd v ZŠ Svinov – ? 
- ředitel turnaje – ? (měl by určit SNH) 
- propagace turnaje – plakáty, rozhlas, facebook, web – zodp. Libor  
- zdravotní dozor – zodp. Vlaďka Vodičková 
- finance + stravenky – zodp. Katka 
- bufet – Markéta R. + ? 
- rozhlas – ? 
- organizační štáb (časomíra, úklid v areálu, atd.) – mohou zajistit dorostenci  
- fotograf – pan Bosák 
- cedulky na šatny a pod časomíru – zodp. Libor (možná budou cedulky ze 

superpoháru 2017) 
- Hymna + vlajka –  zodp. Jakub  
- upomínkové předměty pro účastníky - zodp. Zbyněk 
- poháry pro družstva - nevyplývá z propozic - budeme zajišťovat? 

 
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: Pondělí 16.30 – 18 hod. Středa 17.00 – 18.30     
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  17.00 – 19.30, Pátek 18.00 – 19.30, při dvojkole čtvrtek 18.00 -  
                        19.30 hod.) 
 

- Dotace  – období  březen 2019:  
- podepsány darovací smlouvy s Městem Ostrava – 77.000,- Kč a s městským 
obvodem Svinov – celkem 70.000,- Kč 
- odevzdány  žádosti o dotace: 
- Hyundai 
- zpracováváme žádost o dotaci na Město Ostrava – dotace z výnosů hazardních 
her – termín: 23.4. 2019  zodp. Jakub Wnetrzak 

- 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 

- 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) – přihlášeno 23 
členů oddílu – poplatek byl uhrazen na pořadatele této akce 

- Seminář trenérů v Pustějově – termín: 31.3.2019, zájemci nechť se hlásí Víťovi 
Horáčkovi. Poplatek ve výši 100,- Kč hradí oddíl – přihlášeno 7 členů oddílu 

- Návrhy trenérů na hráče (hráčky), kteří budou mít za odměnu hrazen poplatek 
soustředění žactva a VT juniorů  oddílem - schváleno 
Minižactvo – Jakub Březina 
Mladší žačky – Eliška Zavřelová 
Mladší žáci – Vít Kuzník 
Starší žačky – Sýkorová Kristýna 
Starší žáci –  
Dorostenky – Romana Gebauerová 

- Dorostenci – Vláďa Ristič 
- Podána informace o výstavbě sportovní haly – výzva vedení městského obvodu k 

řešení lajnování, ozvučení, internet atd. Dále řešíme výměnu oken a dveří a 
opravu střechy na objektu zděného skladu, který bude v rámci výstavby 
sportovní haly omítnut 

- Doplnit lékárničky na hřišti – zodp. Katka Strnišťová 
- Převoz míčů a sportovního nářadí na hřiště – zodp. Milan Beneš 
- Žádost o zapůjčení areálu – 20.7.2019 pro Víťu Horáčka – schváleno 
- Žádost o zapůjčení areálu – 19.4.2019 od 17 hod. pro Tomáše Bendu a Romanu 

Gebauerovou - schváleno 
 
 

 
Termín další schůze výboru– pátek 26.4.2019 ve 20 hod. na házenkářském hřišti. Schůze 
bude rozšířena o trenéry družstev 
 
V Ostravě – Svinově, 29.3.2019 
Zapsal: Zbyněk Planka 


