
 
  Zápis č. 6/2019 

ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov 
 
 
Termín: 16.8.2019 
Místo:  házenkářské hřiště 
 
Přítomni:   Zbyněk Planka, Milan Beneš, Michal Matoušek, Jakub Wnetrzak, Kateřina 
Strnišťová,  
 
omluveni:  Vít Horáček 
   
členové oddílu:   Petr Rucký, Miroslav Rucký,  Klára Benešová, Miroslav Ristič, Jana 
Kohlerová, Vladimír Ristič 
 
 
1) Kontrola úkolů 
 

- Oddílové trička – dotáhnout výběr peněz za trička a odevzdat vyúčtování Katce 
Strnišťové + doobjednat požadovaná trička.     zodp. Jakub Wnetrzak  Termín: 
31.8.2019 

- Studie na novou zastřešenou tribunu – zajištěny dvě nabídky na montovanou 
tribunu. Dopracovat náklady za základové patky a dlažbu. Poptat u dodavatelů 
zvětšení tribuny (cca 30 metrů)  Zodp. Michal Matoušek   Termín: 15.9.2019  

- Dětské hřiště – nákup houpačky – zodp. Jakub Wnetrzak – splněno  
- Termín žádostí o vrcholné akce mládeže – sezóna 2019/2020 – 15.9.2019 
- Podsedáky na nové lavičky – zodp. Katka Strnišťová 
- Hodnotící zprávy o činnosti družstev – zprávy zaslat v elektronické podobě Milanu 

Benešovi     zodp. trenéři družstev  - kontrolu zaslaných zpráv provede Milan 
Beneš   Termín: ihned 

- Inventury dresů – k inventuře byly předány dresy všech družstev kromě starších 
žáků    zodp. Zdeněk Kadlčík   náhradní termín: ihned 

- Projektový den se ZŠ Svinov – náborový turnaj pro 4.-6.třídy - Termín -  pátek 
6.9.2019 – Kdo si vezme na starost organizaci? – výzva bude zveřejněna na 
oddílovém facebooku – zodp. Zbyněk Planka  Termín: ihned  

- Držáky (věšáky) na dresy – instalace v šatně č.2 – návrhy předloží družstvo mužů – 
úkol trvá 

-  
 
2) Akce, zasedání 

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

Vedoucí soustředění - Klára Benešová. Účast 23 dětí + 3 instruktoři + 5 
vedoucích.  Vyúčtování bylo předáno Katce Strnišťové. Přijde faktura za nájem 
areálu a stravu (obědy).   

- Celostátní soustředění žactva – účast 8 členů oddílu – účastnické poplatky ve výši 
2.300,-/osobu uhrazeny pořadateli soustředění 

- Výcvikový tábor juniorů – účast 4 členů oddílu – účastnické poplatky ve výši 
2.300,- Kč/osobu uhrazeny pořadateli soustředění  



- Seminář ligových trenérů proběhne v Nymburku 24.8.2019 – účast Milan Beneš, 
Tomáš Strniště, Zbyněk Planka. Oddíl hradí poplatek a cestovné 

- Hodnotící zprávy o činnosti družstev – zprávy zaslat v elektronické podobě Milanu 
Benešovi     zodp. trenéři družstev  - kontrolu zaslaných zpráv provede Milan 
Beneš   Termín: ihned 

- Inventury dresů – k inventuře byly předány dresy všech družstev kromě starších 
žáků    zodp. Zdeněk Kadlčík   náhradní termín: ihned 

- Držáky (věšáky) na dresy – instalace v šatně č.2 – návrhy předloží družstvo mužů – 
úkol trvá 

-  
 
 
3) Sportovní soutěže 

- Rozlosování podzimní 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 

- Zděné sklady – nákup nových oken a dveří – splněno.  Nové okna byly 
namontovány. Dveře budou namontovány v součinnosti s prováděním venkovní 
omítky. zodp. Michal Matoušek 

-  Oprava střechy – nákup asfaltových pásů – splněno. Položení nové krytiny + 
oplechování bylo provedeno dodavatelsky. Žádost na Radu městského 
obvodu Svinov ohledně úhrady nákladů – zodp. Zbyněk Planka, Michal Lach 

- Návrhy na další vylepšení areálu, které by stály za úvahu řešit: nový plot mezi farou, 
novými buňkami a novým parkovištěm, oprava schodiště a plochy před novými 
buňkami, LED osvětlení hřiště 

 
 
5) 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 srpen – říjen 2019: 
Kuřátka: Pondělí  16.15 – 17.15 
Minižactvo: Pondělí  17.15 – 18.15, Čtvrtek  17.00 – 18.00 
Mladší žačky: Pondělí 17.00 – 18.30 hod. Čtvrtek 17.00 – 18.30     
Starší žačky:   Pondělí  17.00 – 18.30, Středa 17.00 – 18.30 
Dorostenky:  budou trénovat se staršími žačkami nebo ženami (systém si upřesní 

trenéři starších žaček, dorostenek a žen) 
Ženy:   Úterý  18.30 – 20.00, Čtvrtek 18.30 – 20.00  

 Mladší žáci:  Úterý  16.00 – 17.30,  Pátek16.00 – 17.30 



            Dorostenci: Úterý  17.00 – 18.30,  Pátek 17.00 – 18.30 
Dorostenci: Úterý  18.00 – 19.30,  Pátek 18.00 – 19.30, při dvojkole čtvrtek 18.00 -  
                        19.30 hod.) 
 

- Dotace  – období  červenec, srpen 2019:  
- Město Ostrava vypsala dotace pro rok 2020 – termín odevzdání 27.9.2019 

zodp. Jakub Wnetrzak. Členové výboru zašlou návrhy, co budeme v roce 2020 
potřebovat zajistit 

- Členské a oddílové příspěvky v roce 2019 – seznam je pravidelně zasílán na 
trenéry družstev 

- Termín žádostí o vrcholné akce mládeže – sezóna 2019/2020 – 15.9.2019 
- Příprava na novou sezónu 2019/2020 – trenérské obsazení družstev: 

-  Kuřátka – Jana Kahajová (pozor – narození dítěte v 01/2020 - nutno vyřešit)  
- Minižactvo – Adriana Dilová a Vladimír Ristič 
- Mladší žačky – Klára Benešová 
- Starší žačky – Kateřina Strnišťová 
- Dorostenky – Daniela Domesová 
- Ženy – Milan Beneš a Michal Lach 
- Mladší žáci – Jan Schwarzer a Miroslav Ristič 
- Dorostenci – Zbyněk Planka, Tomáš Strniště, Kamil Kocourek 
- Muži – Tomáš Strniště, Zbyněk Planka 

- Informace ze schůzky s vedením městského obvodu Svinov ohledně využívání 
nové sportovní haly byly rozeslány na členy výboru. Představa výboru je využít 
celou halu pro dvě tréninkové jednotky – tzn. každá tréninková jednotka na 
jedné polovině haly (ženy + starší žačky a dorostenky, dorostenci + muži, mladší 
žačky + přípravka nebo mladší žáci). Zamyslet se nad délkou tréninkové 
jednotky a tréninkovými dny (2x týdně) – zodp. trenéři družstev. Na příští 
výborové schůzi musíme dořešit!!! 

- Večerní turnaj starých gard – výbor rozhodl, že v roce 2019 nebudeme turnaj 
organizovat. Zamyslet se již nyní nad termínem turnaje v roce 2020. Dle 
rozlosování ligových soutěží se jeví termíny 1.5.2020 nebo 23.5.2020 

- Sportovec roku 2020 – výzva k zaslání fotografií o činnosti oddílu – zodp. Jakub 
Wnetrzak 

- Úhrada pokut za karty v ligových soutěžích – 1.900,- Kč (muži), 600,- Kč (ženy) 
- Úhrada poplatků za startovné v ligových soutěžích – uhrazeno 2x 11.500,- Kč 
- Aktualizace vývěsní skříňky – úkol trvalý, zodp. Libor Kahaj 
- Sokolský turnaj přípravek proběhne v Plzni – předpokládaný termín – listopad, 

prosinec – účast nahlásit do 8.9. – zodp. Adriana Diľová a Vladimír Ristič 
- Poděkování družstvům mladších žaček, dorostenců a mužů za dosažené úspěchy  

v minulé sezóně – předpokládaný termín – 7.9. nebo 8.9. – musíme dořešit den a 
čas, a pozvat starostu městské obvodu Svinov. 

- Úklid sociálního zařízení a buněk – od 19.8.2019 bude nadále zajišťovat družstvo 
žen – úkol trvalý 

- Píšťalka do ruky (rukofuk) – žádost o zakoupení – trenéři nechť se vyjádří, zda 
chtějí (viz.email od Kláry) – vzorek na ukázku má Klára Benešová   Termín: 
29.8.2019 

- Postřik plevele v zámkové dlažbě kolem hřiště – zajistí Zbyněk Planka 
- Příprava míčů na novou sezónu – zodp. Milan Beneš Termín: ihned 
- Požádat SM OSK o pořadatelství zimních oblastních turnajů v nové sportovní 

hale.  Zodp. Zbyněk Planka Termín: 31.8.2019 



- Trenéři podali informaci o činnosti jednotlivých družstev 
- Ponožky – nahlásit Zbyňku Plankovi počet párů a velikosti   zodp. trenéři 

družstev   termín: 20.8.2019 
- Nákup dresů (10 ks) pro družstvo přípravky             zodp. Milan Beneš   Termín: 

15.9.2019 
- Články do Svinovského hlasatele – zasílat do 20.8.2019 Zbyňku Plankovi – 

uzávěrka je 21.8.2019 
 
Termín další schůze výboru – pátek 20.9.2019 ve 20 hod. na házenkářském hřišti.  
 
V Ostravě – Svinově, 16.8.2019 
Zapsal: Zbyněk Planka 


