
 
  Zápis č. 7/2019 

ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov 
 
 
Termín: 20.9.2019 
Místo:  házenkářské hřiště 
 
Přítomni:   Zbyněk Planka, Vít Horáček, Milan Beneš, Michal Matoušek, Jakub Wnetrzak, 
Kateřina Strnišťová, Libor Kahaj 
 
omluveni:   
   
členové oddílu:   Petr Rucký, Miroslav Rucký,  Klára Benešová, Miroslav Ristič, Jana 
Kohlerová, Vladimír Ristič, Adriana Diľová, Jan Schwarzer,  
 
 
1) Kontrola úkolů 
 

- Oddílové trička – dotáhnout výběr peněz za trička a odevzdat vyúčtování Katce 
Strnišťové + doobjednat požadovaná trička.     zodp. Jakub Wnetrzak - nesplněno  
Nový termín: 30.9.2019 

- Studie na novou zastřešenou tribunu – splněno, studie zpracována a je přílohou 
zápisu. Projednat s vedením Mob Svinov – zodp. Zbyněk Planka  Termín: 
30.9.2019  

- Vrcholné akce mládeže v sezóně 2019/2020 – z důvodu nezájmu trenérů 
mládežnických družstev nebudeme podávat žádost o pořadatelství 

- Hodnotící zprávy o činnosti družstev – zprávy zaslat v elektronické podobě Milanu 
Benešovi - splněno     

- Inventury dresů – k inventuře byly předány dresy všech družstev kromě starších 
žáků   - splněno, dresy starších žáků předány k inventuře 

- Projektový den se ZŠ Svinov – náborový turnaj pro 4.-6.třídy proběhl v pátek 
6.9.2019 poděkování všem členům, kteří se podíleli na organizaci.   

- Členské a oddílové příspěvky v roce 2019 – seznam je pravidelně zasílán na trenéry 
družstev. Vybrat členské příspěvky od členů, kteří mají zaplaceno za ½ roku + 
vybírat členské příspěvky od nových členů  zodp.: trenéři družstev 

- Aktualizace vývěsní skříňky – úkol trvalý, zodp. Libor Kahaj 
- Sokolský turnaj přípravek proběhne na Plzeňsku – termín 2.11. – 3.11.2019 – účast 

družstev přípravky nahlásit do 25.9. Vítu Horáčkovi – zodp. Adriana Diľová a 
Vladimír Ristič. Víťa Horáček poté nahlásí na organizátory turnaje 

- Píšťalka do ruky (rukofuk) – splněno 
- Postřik plevele v zámkové dlažbě kolem hřiště – splněno 
- Příprava míčů na novou sezónu – splněno  
- Požádat SM OSK o pořadatelství zimních oblastních turnajů v nové sportovní hale - 

splněno 
- Nákup ponožek – splněno 
- Nákup dresů pro družstva přípravky a žen – splněno 
- Články do Svinovského hlasatele – splněno 
 

 



2) Akce, zasedání 
 

- Oddílové soustředění mládeže proběhne v Rokytnici - vyúčtování bylo předáno 
Katce Strnišťové. Faktury za nájem areálu a stravu (obědy) byly uhrazeny 

- Výcvikový tábor juniorů – druhé soustředění se koná v termínu 25.10. - 28.10.2019 
na Plzeňsku - zjistit zájem o účast 4 členů oddílu, kteří se zúčastnili prvního 
soustředění – nahlásit Víťovi Horáčkovi   zodp. Milan Beneš a Zbyněk Planka  
Termín: do 25.9.2019 

- Večerní turnaj starých gard – zamyslet se již nyní nad termínem turnaje v roce 
2020. Dle rozlosování ligových soutěží se jeví jako vhodné termíny 1.5.2020 nebo 
23.5.2020 

 
 
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 

- 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 

- Petr Hrbáč zajistil přípojku el.energie do modrého skladu  
- Michal Matoušek provede pevné uchycení trafa od časomíry v modrém skladu 

 
 
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   

- Rozpis tréninků na házenkářském hřišti v měsíci srpen – říjen 2019: 
Kuřátka: Pondělí  16.00 – 17.00 
Minižactvo: Pondělí  16.00 – 17.00, Čtvrtek  17.00 – 18.00 
Mladší žačky: Pondělí 16.30 – 18.00 hod., Čtvrtek 16.30 – 18.00     
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.  
- Moravskoslezký kraj vypsal dotace pro rok 2020 – termín odevzdání 

11.10.2019  zodp. Jakub Wnetrzak 
- Město Ostrava – dotace z loterií 2019 – podepsána darovací smlouva na částku 

90.000,- Kč 
- 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, Jana Kohlerová 
- 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 

- Trenéři podali informaci o činnosti jednotlivých družstev 
- Informační schůzka ohledně využívání nové sportovní haly – termín: středa 

25.9.2019 od 16 hod. na ÚMOb Svinov – účast za oddíl NH zajistí Zbyněk Planka 
+ možná účast dalších členů výboru oddílu. Na vedení Mob Svinov bude zaslán 
požadavek oddílu NH na nájem tréninkových hodin v hale v zimním období.  
zodp. Zbyněk Planka  Termín: 24.9.2019 

- Požadavek trenérů družstva přípravky na zajištění tělocvičny ZŠ Svinov 
v případě nepříznivého počasí.  Požádat ředitelku ZŠ Svinov – zodp. Zbyněk 
Planka Termín: ihned 

- Zajištění tréninkových prostor pro mládežnická družstva v období listopad 2019 
až termín otevření nové sportovní haly – požádat ředitelku ZŠ Svinov – zodp. 
Zbyněk Planka  Termín: ihned 

- Upozornění na nutnost dodržování pořádku v modrém skladu!!! – tréninkové 
pomůcky dávat do regálu, míče v sítích věšet na věšáky a pokládat na lavičky – 
zodp. trenéři družstev 

- Pořadatelé ligových utkání – je potřeba zakročit proti nesportovnímu a 
vulgárnímu chování fanoušků. Ti, co budou vykonávat funkci pořadatele, musí 
být náležitě proškoleni 

- Výše členských a oddílových příspěvků pro členy, kteří jsou na hostování v jiných 
klubech – člen hradí členský příspěvek ve výši 500,-, člen nehradí oddílový 
příspěvek 

- Časomíra – proběhla oprava trafa k časomíře – cena 2.662,- Kč. V případě 
poškození jakéhokoliv oddílového majetku je potřeba škodu ihned nahlásit, ať 
může být zajištěna oprava majetku!!!  Proškolit hráče a hráčky družstev – zopd. 
Trenéři družstev 

- Skladiště branek – je potřeba rozhodnout, které branky zachováme, a které 
zlikvidujeme. Zodp. Zbyněk Planka a Michal Matoušek  Termín: 30.9.2019  
Likvidaci branek provede družstvo mužů 

- Nákup 2 ks přenosných branek pro družstvo minižactva – zodp. Milan Beneš  
Termín: 31.1.2020 (z důvodu čerpání dotací v roce 2020) 

- Marketingová komise oddílu bude působit v následujícím složení: Jakub 
Wnetrzak, Libor Kahaj, Vojtěch Beneš, Elen Kocichová – veškeré dokumenty, 



které chceme zveřejňovat - posílat ke grafickým úpravám na všechny členy 
komise    zodp. všichni členové oddílu 

- Návrh na společné tréninky brankářů cca 1x měsíčně – promyslet a rozpracovat 
tento záměr – zodp. trenéři družstev + brankáři mužů a žen   termín: 18.10.2019 

- Návrh termínu členské a hráčské schůze – 8.11.2019 – probrat možnost 
uspořádání v restauraci U Slunce zodp. Zbyněk Planka  termín: ihned 

- Badmintonový turnaj oddílu NH – termín sobota 14.12.2019, místo – restaurace 
U Slunce  zodp. za organizaci  Zbyněk Planka, pozvánku zpracuje Libor Kahaj 

- Schůzka ohledně zajištění trenérů pro družstvo kuřátek proběhla za účasti Jany 
Kahajové, Zbyňka Planky a Honzy Malůše. Z důvodu rozdílných názorů na 
organizaci tréninkové činnosti nedošlo k dohodě. Je nutno hledat nového trenéra, 
který zajistí tréninkové činnost družstva kuřátek po dobu nepřítomnosti Jany 
Kahajové   zodp. všichni členové výboru 

- Modrý sklad se bude v průběhu utkání zamykat (z důvodu, že do skladu chodí 
děti a berou si míče) – zodp. trenéři družstev 
 

Termín další schůze výboru – pátek 18.10.2019 ve 20 hod. na házenkářském hřišti.  
 
V Ostravě – Svinově, 20.9.2019 
Zapsal: Zbyněk Planka 


