
Zápis č. 6/2020
ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov

Termín: 14.8.2020
Místo:   házenkářské hřiště

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

omluveni: Vojtěch Beneš

členové oddílu: Klára Benešová, Vladimír Ristič, Silvie Bendová, Jan Schwarzer, Miroslav
Ristič, Miroslav Rucký, Petr Rucký, Ellen Kocichová, Radim Kratochvil, Tomáš Benda,
Samuel Pravda

1) Kontrola úkolů

- Diskuse na téma přístupu do areálu házenkářského hřiště při ligových utkání – vstupy
do areálu budou dva, musíme mít dva výběrčí vstupného. Vendula Tišlerová
připraví 2 bločky se vstupenkami + 2 kasy s drobnými.

- 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 – splněno, vše nakoupeno
- Sportovní obuv pro hráče a hráčky ligových družstev, trenérů všech družstev a

členů výboru – boty nakoupeny, probíhá předávání členům oddílu.
- Úklid sociálního zařízení a buněk nadále zajišťují hráčky družstva žen a

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

- Nákup závěsů do sprch a zásobníků na papírové ručníky, desinfekce a mýdla -splněno
- Muší křídla – výbor rozhodlo o zakoupení 2 ks muších křídel na propagační účely.

Zodp. Vojta Beneš Termín: 31.8.2020
- Návrh nákupu nového nábytku do rozhlasové buňky –  návrh včetně ceny zpracuje

Vojta Beneš.  Termín: 31.8.2020
- 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 – budou nakoupeny

dresy pro starší žačky a muže.  Zodp. Milan Beneš   Termín: 15.9.2020
- Vojta upozornil na blížící se výročí 100 let Svinovské národní házené (2022).

Přemýšlet, jak to oslavíme – úkol trvá
- Inventura dresů – připravit ke kontrole sady dresů – splněno
-

2) Akce, zasedání

- Večerní turnaj starých gard – termín turnaje byl přeložen na 12.9.2020. Organizace
tohoto turnaje v příloze zápisu

- Turnaj mladšího žactva o Pohár pandy – turnaj z důvodu špatného počasí odehrán
ve sportovní hale. Nájem haly uhrazen. Vyúčtování turnaje provedeno.



- 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 proběhlo ve Staré Vsi. Termín – 2.8.-7.8.2020 –
hlavní vedoucí soustředění – Klára Benešová. Soustředění se zúčastnilo 26 dětí  + 3
instruktoři + 7 vedoucích. Vyúčtování předáno hospodářce oddílu. Faktura za
nájem areálu ve výši 20 000,- Kč uhrazena.

- Soustředění žactva pořádané SNH proběhlo v Krčíně – soustředění se zúčastnilo 7
členů našeho oddílu

- 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.

- Pouliční turnaj proběhne v termínu sobota 15.8.2020 – zodp. za akci: Ellen
Kocichová. Schválen příspěvek ve výši 3.000,- Kč. Vyúčtování předat hospodářce
oddílu do 14 dnů po skončení akce. Zodp. Ellen Kocichová

3) Sportovní soutěže
- Český pohár – postup družstva mužů do finále – finále odloženo na neurčito
- Rozlosování ligových soutěží je zveřejněno – dát na webové stránky a odkazy na

facebook. Zodp. Vojtěch Beneš a Jakub Wnetrzak
- Starší žačky se zúčastní Poháru ČR. Místo turnaje – Tymákov, termín: 4.9.-

6.9.2020. Spoluúčast hráček bude dle výběru ubytování.
- Rozlosování oblasti bude zveřejněno v nejbližších dnech. Předpoklad zahájení

soutěží pro všechny mládežnická družstva – víkend 12.9.-13.9.

4) Areál hřiště

- Oprava schodiště – splněno, materiál nakoupen, práce provedl z větší části Michal
Matoušek.

- Očištění + nátěr železných konstrukcí (schodišťové zábradlí + konstrukce u
buněk) – barva nakoupena.  Zodp. družstvo mužů a dorostenců  Termín: co
nejdříve, nejpozději do 22.8.2020

- 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 červnu a červenci nebyly odevzdány žádné žádosti o dotace:

-   V současné době jsou vypsány žádné dotační programy:



- Město Ostrava – dotace na činnost oddílu + sportovní infrastruktura –
oddíl bude žádat o dotaci na výměnu povrchu hřiště. Nutná spolupráce
s vedením Mo Svinov

- Výsledky žádostí o dotace:
Granty OS ČOS – 16.570,- Kč
Hyundai – 0
Mendeléz – 0
Město Ostrava – rekonstrukce povrchu ház. Hřiště - 0

- Tréninky v období srpen - říjen 2020 na venkovním hřišti: (tučně jsou označeny
změny oproti minulému období):

- Kuřátka: Pondělí  16.00 – 17.00
- Minižactvo: Pondělí  16.00 – 17.00, Pátek  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: Úterý  18.30 – 20.00, Pátek 18.30 – 20.00
-  Mladší žáci:  Úterý  16.30 – 18.00,  Pátek 16.30 – 18.00
- Starší žáci a 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 –
materiál je přílohou zápisu.

- Trenéři informovali o tréninkové činnosti jednotlivých družstev.
- Trenérské obsazení družstev v sezóně 2020-2021:

· Kuřátka – Jana Kahajová
· Přípravka – Adriana Ďilová, Vladimír Ristič
· Mladší žačky – Klára Benešová
· Starší žačky – Silvie Bendová
· Dorostenky – o zajištění zápasů se podělí Silvie Bendová, Milan Beneš,

Daniela Domesová
· Ženy – Milan Beneš, Daniela Domesová
· Mladší žáci – Jan Schwarzer, Miroslav Ristič
· Starší žáci + dorostenci – Kamil Kocourek, Zdeněk Kadlčík, Tomáš

Benda, Samuel Pravda
· Muži – Zbyněk Planka, Vít Horáček

- V horním patře ve sprchách teče voda velmi pomalu – nízký tlak. Dá se s tím
něco dělat?

- Klára Benešová požádala o uspořádání zimního halového mistrovství ČR ve
Svinovské hale – výbor souhlasí

- Klára Benešová informovala o přátelském utkání mladších žaček v Krčíně (v
termínu, kdy tam bude hrát družstvo žen). Po domluvě s rodiči bude informovat
o způsobu dopravy.

- Muži odehráli přípravný turnaj v Dobrušce. Oddíl hradil vklad a dopravu.



- Marktetingová komise má za úkol připravit náborové letáky pro jednotlivé
kategorie (kuřátka, přípravka, mladší a starší žactvo) – termín: 28.8.2020

- Nový oddílový billboard – návrh připraví marketingová komise – termín:
31.8.2020

- Zjistit možnost pronájmu vývěsní skřínky před svinovským kostelem (u
autobusové zastávky). Zodp. Zbyněk Planka   Termín: 31.8.2020

- Prověřit možnost výroby oddílových placek u paní Weissové.  Zodp. Zbyněk
Planka   Termín: 31.8.2020

- Oddílové trička pro nové členy – Kuba Wnetrzak pošle počty druhů triček
(pánské, dámské, dětské) + velikostí, které máme k dispozici. Po vyčerpání zásob
budeme řešit pořízení nových oddílových triček

- Náborové turnaje budou probíhat ve Svinovské hale ve spolupráci s vedením ZŠ
Svinov. Zodp. za organizaci: Klára Benešová

- Ellen Kocichová informovala o možnosti zajištění workshopu na téma motivace,
práce v týmu, učení se zkušeností, cíle sportu atd. Workshop určen jak pro hráče,
tak pro trenéry. Více na: https://www.zrcadlosportu.cz/pro-vas/  - o uspořádání
rozhodneme na příští výborové schůzi.

- Články do svinovského hlasatele – uzávěrka je ve středu 26.8.2020. Články
posílejte Zbyňku Plankovi do úterý 25.8.2020 do 20 hod. Poté budou články
zaslány na redakční radu

- Vložené turnaje mládežnických družstev – oddíl bude usilovat o uspořádání
turnaje mladších žáků – předpokládaný termín: sobota 3.10.2020   zodp. trenéři
družstva mladších žáků

-

Termín další schůze výboru bude stanoven dle potřeby.

V Ostravě – Svinově, 14.8.2020
Zapsal: Zbyněk Planka


