
Zápis č. 5/2020
ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov

Termín: 2.6.2020
Místo:   házenkářské hřiště

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

omluveni: Jakub Wnetrzak

členové oddílu: Klára Benešová, Vladimír Ristič, Silvie Bendová, Michal Lach, Miroslav
Ristič, Miroslav Rucký, Petr Rucký

1) Kontrola úkolů

- Diskuse na téma přístupu do areálu házenkářského hřiště při ligových utkání – bude
dořešeno na příští výborové schůzi

- S trenéry družstev budou uzavřeny dohody o provedení práce – většina trenérů
dohody odevzdala, ale zůstává pár hříšníků (Michal Lach, Kamil Kocourek)

- Sportovní nářadí a náčiní – vše nakoupeno mimo švihadla (objednány a zaplaceny)
Ještě budou zakoupeny složky pro trenéry a balanční deska (2x)

- Výbor oddílu rozhodl o zakoupení 2 ks stojanů na kola - splněno
- Výbor oddílu rozhodl o nákupu sportovní obuvi pro hráče a hráčky ligových

družstev, trenérů všech družstev a členů výboru. Boty Hummel je možno
vyzkoušet na hřišti (kontaktovat Milana Beneše). Další možností je výběr obuvi v
obchodech A3 sport. Ještě se řeší výběr obchodu pro ženy. Boty možno objednat
u Milana Beneš do 12.6.2020

- Nákup dezinfekčních prostředků na ruce a na tréninkové pomůcky – splněno
- Dezinfekce tréninkových pomůcek (míče, švihadla, náčiní atd.) – zodp. trenéři

družstev   četnost: po každém tréninku
- Úklid sociálního zařízení a buněk nadále zajišťují hráčky družstva žen a

dorostenek. Při úklidu je potřeba provést dezinfekci prostor – minimálně 1x
týdně.

2) Akce, zasedání

- Večerní turnaj starých gard – termín turnaje byl přeložen na 12.9.2020. Informace
na pozvané oddíly zaslal Víťa Horáček. Informace na facebook a webové stránky
– zajistí Vojta Beneš    Termín: 30.6.

- Turnaj mladšího žactva o Pohár pandy – termín turnaje byl přesunut na neděli
21.6.2020 – zodp. za akci: Klára Benešová

- Sokolský turnaj kategorie minižactva ve Svinově – termín 21.11. – 22.11.2020 –
sportovní hala rezervována. Prověřit na komisi ČOS, zda máme pokračovat
v přípravě turnaje zodp. Michal Lach   Termín: 30.6.2020

- Letní oddílové soustředění žactva proběhne opět v Rokytnici u Přerova. Termín – 2.8.-
7.8.2020 – hlavní vedoucí soustředění – Klára Benešová. K dnešnímu dni je
přihlášeno 26 dětí + 3 instruktoři + 5 vedoucích. Možný problém s místem konání



soustředění – vlastník areálu se má vyjádřit do 7.6.2020 (údajná rekonstrukce
hřiště)

- Soustředění žactva pořádané SNH proběhne v Krčíně v termínu: 1.-8.7.2020 – SNH
zatím akci nezrušilo – zájemci mají stále možnost se přihlásit na akci. K dnešnímu
dni je přihlášeno 6 členů oddílu.
Trenéři mladších žáků prověří, zda se soustřední zúčastní Jiří Trčka a pokud
ano, tak zajistí u rodičů vyplněnou přihlášku – předat Kláře Benešové.  Zodp.
Jan Schwarzer a Miroslav Ristič

- VTJ – 1. běh v Chropyni v termínu 24.-28.6.2020 - zrušeno
2. běh na Plzeňsku v termínu 6.-8.11.2020

SNH zatím akci nezrušilo – zájemce mají možnost se přihlásit na akci.
Zatím nebyl ze strany pořadatelů určen termín přihlášení.

- Hráčská schůze oddílu NH – termín 19.6.2020 od 18 hod. na hřišti.
- občerstvení – oddíl hradí 50 litrový sud piva. Guláš a další pochutiny jsou
v režii oslavenců
- trenéři si připraví krátké zprávy o činnosti družstev za celý soutěžní ročník
2020. Zprávy zaslat v písemné podobě Milanu Benešovi. Termín: do 30.6.2020

       - Pouliční turnaj proběhne v termínu sobota 15.8.2020 – zodp. za akci: Vojta Beneš
            a Ellen Kocichová

3) Sportovní soutěže
- Český pohár – postup družstva mužů do finále – finále odloženo na neurčito
- Mladší žáci – přípravný zápas s Vítkovicemi – sobota 6.6. od 10.30 hod.
- Starší žačky – sehrají kvalifikační utkání se Studénkou o postup na Mistrovství

ČR. V sobotu 13.6.2020 se zápas uskuteční na našem hřišti – rozhodčí Vojta
Beneš. V sobotu 20.6.2020 proběhne odveta ve Studénce.

-

4) Areál hřiště

- Oprava schodiště – materiál na opravu schodiště byl objednán – cena materiálu
včetně dopravy cca 20 tis. Kč (cca 90 % nákladů pokryje dotace z Mob Svinov).
Realizace – Michal Matoušek vypíše termíny brigád (stačí přítomnost 3-4 osob u
každé brigády). Předpoklad termínů brigád – červenec 2020. Brigád by se měli
účastnit především hráči družstva mužů, popř. dorostenců

- Očištění + nátěr železných konstrukcí (schodišťové zábradlí + konstrukce u
buněk) – barva nakoupena.  Zodp. družstvo mužů a dorostenců  Termín: co
nejdříve, nejpozději do 30.6.2020

- LED osvětlení hřiště –. Milan Beneš zajistil firmu, která zpracuje návrh nového
osvětlení + orientační rozpočet. Jednání proběhlo v pondělí 6.4.2020. Firma
zpracovala návrh osvětlení. Přepokládaná cena cca 800 tis.Kč – zaslat na členy
výboru – zodp. Milan Beneš

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 měsíci dubnu byly odevzdány následující žádosti o dotace:

-   V současné době jsou vypsány žádné dotační programy:
- dotace COVID-SPORT – jelikož nemáme náklady, které bychom

              uplatnili, tak nebudeme o dotaci žádat
- Výsledky žádostí o dotace:

- Členské a oddílové příspěvky v roce 2020
- žactvo – 1 000,- Kč
- dorost – 1 200,- Kč
- dospělí (aktivní hráči) – 1 500,- Kč
- dospělí (přispívající členové, aktivní trenéři) - 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
Termín zaplacení členských příspěvků na běžný účet do 31.3.2020 – ve výběru
členských příspěvků je potřeba pokračovat. Termín se na základě aktuální situace
prodlužuje do 30.6.2020    zodp. trenéři jednotlivých družstev
Seznam členů, kteří mají členské příspěvky zaplaceny, je aktualizován a zasílán 1-2x
měsíčně. Zodp. Zbyněk Planka
Ve věci členských příspěvků byly doplněny následující pravidla:
- v případě, že člen oddílu je dlouhodobě zraněn (nad 12 měsíců), tak v roce
následujícím po zranění až do zotavení hradí členské příspěvky jako přispívající
(700 Kč)
-  pokud se nový člen zapojí do tréninkové a herní činnosti v období do 30.6.
příslušného roku, tak hradí členské příspěvky v celé výši.
- pokud se nový člen zapojí do tréninkové a herní činnosti v období od 1.7.
příslušného roku, tak hradí členské příspěvky v poloviční výši (minimálně 500,-
Kč)

- Valná hromada SNH – termín byl přesunut na 14.6.2020. Účast za oddíl zajistí
Michal Lach. Po Valné hromadě proběhne diskuse a rozhodnutí ohledně herního
systému ženských ligových soutěží – účast trenéra družstva žen nutná! Účast na
semináři zajistí Michal Lach
- Vojta Beneš informoval o své kandidatuře do VV SNH. Výbor oddílu jeho
kandidaturu podporuje

- Tréninky v období květen–červen 2020 na venkovním hřišti: (u družstev, kde nebyly
zaslány požadavky zůstávají tréninkové dny a hodiny dle podzimu 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 – 19.00, Středa 17.00 – 19.00
- Dorostenky:  budou trénovat se staršími žačkami nebo ženami (systém si

upřesní trenéři starších žaček, dorostenek a žen)
- Ženy: Středa  18.30 – 20.00, Pátek 18.30 – 20.00
-  Mladší žáci:  Úterý  16.30 – 18.00,  Pátek 16.30 – 18.00
- Dorostenci: Úterý  17.00 – 18.30,  Pátek 17.00 – 18.30
- Muži: Úterý  18.00 – 19.30,  Pátek 18.00 – 19.30



- Metodické doporučení k dosažení technických norem tréninku podle věkových
kategorií – zpracoval Aleš Matoušek, Milan Beneš a Klára Benešová – proběhne
schůzka s trenéry, kde bude tento materiál prezentován. Termín schůzky bude
domluven – předpoklad před jarní částí soutěže – bylo odloženo na neurčito

- Herní systém ligových soutěží žen – výbor oddílu bude respektovat stanovisko trenérů
družstva žen. Navrhovaný systém ligových soutěží byl probrán. Platí výše uvedené
(viz. první věta)

- Výbor oddílu navrhuje pořádat tréninky i v červenci 2020 – systém tréninků a
termíny tréninků budou probrány a domluveny na hráčské schůzi.

- Propozice oblastních soutěží 2020/2021 – přihlášku do soutěží zaslat do 30.6.2020
zodp. Vít Horáček

- Trenéři informovali o rozběhnutí tréninkové činnosti jednotlivých družstev.
Trénují všechny družstva. Dále trenéři informovali o počtech hráčů a hráček
v jednotlivých družstev v návaznosti na příští soutěžní ročník + informovali o
svých trenérských plánech (viz. příloha zápisu)

- Nákup závěsů do sprch a zásobníků na papírové ručníky, desinfekce a mýdla.
Zodp. Michal Matoušek   Termín: 31.7.2020

- Výbor oddílu rozhodl o zákazu kouření v posezení u bufetu. Vyhradit místo pro
kuřáky + umístit popelník

- Muší křídla – výbor rozhodlo o zakoupení 2 ks muších křídel na propagační
účely. Zodp. Vojta Beneš  Termín: 15.8.2020

- Návrh nákupu nového nábytku do rozhlasové buňky –  návrh včetně ceny
zpracuje Vojta Beneš.  Termín: 30.6.2020

- Vojta Beneš připravuje oddílovou kroniku – zasílejte prosím fotky a další
materiály, které se dají naskenovat a budou uloženy do elektronické kroniky.

- Výbor rozhodl o postupné obnově dresů pro jednotlivá družstva – na základě
stavu dresů a jejich stáří bude rozhodnuto o nákupu dresů v roce 2020 (cca 2-3
sady dresů). Zodp. Milan Beneš   Termín: 30.6.2020

- Výbor oddílu rozhodl o systému pronájmu hřiště a o systému zápůjček
oddílového majetku (stany, lavičky + stoly)

- Vojta upozornil na blížící se výročí 100 let Svinovské národní házené (2022).
Přemýšlet, jak to oslavíme.

- Akce v areálu házenkářského hřiště v měsíci červnu:
- pondělí 22.6.2020 – ženy (cvičitelky) od 17 – 19 hod. – využijí posezení u bufetu
- úterý 23.6.2020 – starší žáci + dorostenci od – využití hřiště 17.30 – 18.30 +
posezení u bufetu 18.30 – 20 hod.

- Inventura dresů – připravit ke kontrole sady dresů – dresy a trenérky seřadit
postupně dle čísel a poskládat, tak aby čísla na dresech a trenýrkách byly
viditelné.  Zodp. trenéři družstev  Termín: 19.6.2020

- Dětský den v hasičárně – termín sobota 29.8.2020 – svinovští hasiči nás požádali o
zajištění jednoho stanoviště. Kdo si vezme na starost?

Termín další schůze výboru bude stanoven dle potřeby.

V Ostravě – Svinově, 2.6.2020
Zapsal: Zbyněk Planka


