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Základní informace – sezóna 2021/2022 

Kategorie a tréninkové skupiny klubu 

Mladší žactvo (2009 -2010)    
Mini žactvo (2011 – 2012)    
Přípravka (2013 – 2015)    

Dívky (2009 – 2015)    
    

Tréninky od podzimu 2021 budou probíhat 
Venkovní hřiště ZŠ TGM Poděbrady 

Venkovní hřiště ŽŠ Poděbrady – Žižkov 

V zimní období budou tréninky probíhat v Městské hale, hala ÚJOP, hala ZŠ VH 

Vzhledem k současné situaci se budeme snažit co nejdéle trénovat ve venkovním prostředí 

Je nutnost, aby všechny děti docházely na trénink minimálně 15 min před začátkem tréninku 

V zimní období budou tréninky probíhat v Městské hale, hala ÚJOP 

Klub v současné době jedná s městem Poděbrady o vybudování klubového zázemí, které 
by mělo vzniknout v areálu hřiště ZŠ TGM Žižkov, zde bychom měli mít k dispozici dostatek 
šaten a sociální zařízení, dále by v zimní období měl mít náš klub k dispozici nafukovací 
přetlakovou halu, která by na tomto hřišti instalována vždy v období říjen až duben. Zde 
by tedy klub měl v budoucnu hrát také domácí turnaje všech kategorií a měla by zde být 
organizována také hlavní tréninková činnost. Samozřejmě pro tréninkovou činnost 
budeme i nadále podle potřeby využívat také stávající hřiště ZŠ TGM Poděbrady. 

 
NAŠE HODNOTY 

Tréninkové jednotky budou zaměřeny především na základní a všestranný sportovní rozvoji dětí – Většinu tréninků budou 
provázet soutěže a hry. 
 
Naše základní a nejdůležitější myšlenka v těchto věkových kategorií je, aby děti získaly radost ze hry  
 
Dále, aby se těšily na své kamarády, kteří všichni dohromady rádi sportují, v našem případě také mají rády házenou. 
 
Naším cílem je naučit děti správně běhat, správně použít svoje tělo, budeme začínat od základů, které jsou důležité pro 
další sportovní rozvoj.  
Velká část všech tréninkových jednotek jednotlivých tréninkových kategorií proto je a bude věnována především atletické 
průpravě, rozvoje fyzického a psychického vývoje formou pohybových a koordinačních her. 
 
Rádi bychom docílili toho, aby vytvořily házenkářské týmy se všemi hodnotami.  
 
V sezóně budeme hrát krajské soutěže házené a v miniházené  
v kategorií Přípravky se nepočítá skóre 
v kategorii Minižactva se nepočítá skóre 
v kategorii Mladšího žactva se částečně počítá skóre 
V zimním období se všechny kategorie budou účastnit dalších turnajů mimo krajskou soutěž 
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Základní informace o klubu a aktuality z turnajů 
 
Nové webové stránky klubu – www.hazenapodebrady.cz 
Sociální sítě (facebook, Instagram) 
 
 Mladší žactvo ( 2009-2010) 

trenéři Jiří Myslivec, Bohumil Synek, Tomáš Vejvar 
 Budou hrát již „velkou“ házenou, krajská soutěž se hraje spočítáním skóre, 

dále se budeme s dětmi také zúčastňovat dalších turnajů 
 

 Osa týmu bude složena z dětí ročníku 2009 a 2010 na jednotlivé turnaje bude 
doplňována dětmi nar. 2011 

 Děti budou trénovat 3 x týdně 
Chceme tým průběžně doplnit o děti ročníků 2009 a 2010– budeme rádi, 
když nám pomůžete s náborem či doporučením 
 

 Minižactvo (2011-2012) 
trenéři Tomáš Vejvar, Hanka Vejvarová, Radovan Kobylák 

 
 Budou se účastnit krajské soutěže minižactva v miniházené, na jaře 2022 si 

v rámci krajské soutěže vyzkouší také velkou házenou, dále se budeme s dětmi 
také zúčastňovat dalších turnajů 
 

 Osa týmu bude složena z dětí ročníku 2011 a 2012 
 

 Děti budou trénovat 2 až 3 x týdně 
 

 Přípravka (2013, 2014 a 2015) 
trenéři Hanka Vejvarová, Tomáš Vejvar, Radovan Kobylák 

 
 Budou se účastnit krajské soutěže Přípravky v miniházené, dále se budeme 

s dětmi také zúčastňovat dalších turnajů 
 

 Osa týmu bude složena z dětí ročníku 2013 a mladší 
 

 Děti budou trénovat 2 x týdně 
 Dívky (2009 až 2015) 

trenéři Tomáš Vejvar, Hanka Vejvarová 
 

 Vzhledem k rostoucímu zájmu dívek o házenou, bude o podzimu vytvořena 
samostatná tréninková skupina 
 

 V rámci tréninkových jednotek bude věnováno základní házenkářským 
dovednostem, atletické přípravě 
 

 Dívky budou trénovat 2 x týdně 
  

 

 

Rádi přivítáme někoho z rodičů, kteří by se chtěli stát vedoucím týmu jednotlivých družstev, 
případně se stát součástí trenérského týmu 
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Trenéři a kontakty  Tým telefon 

Hlavní trenér klubu Tomáš Vejvar Všechny 
kategorie 

603 343 096 

trenér Bohumil Synek mladší žactvo 603293562 

trenér Jiří Myslivec mladší žactvo 604153612 

atlet. trenérka, trenér Hanka Vejvarová přípravka, 
mini 

604 957 738 

kondiční trenér Vojtěch Vejvar   

asistent Lukáš Vejvar přípravka, 
mini 

 

asistent Radovan Kobylák přípravka, 
mini 

724518436 

    

Turnaje a utkání 
Plán turnajů Plán turnajů a utkání jee k dispozici na webu klubu, na případě změn budete 

s předstihem informováni 
Domácí turnaje se uskuteční – venkovní hřiště TGM nebo v nové Městské hale 
BIOS – již nyní požádáme rodiče o pomoc při pořádání domácích turnajů 
 
Dále počítáme, že v zimních měsících uspořádáme pro každou kategorii 
turnaj v zrekonstruované poděbradské Městské haly – termíny sdělíme 
později 
 

Zdravotní prohlídky je povinná pro všechny hráče počínaje kategorií Přípravky pravidelně 1x ročně. 
Bez platné prohlídky nemůže být hráč připuštěn do utkání 

 Více na webu: Zdravotní prohlídka - Házená Poděbrady 
(hazenapodebrady.cz) 

Doprava individuální = podpora rodičů na turnaji,  
budeme rádi, když se rodiče mezi sebou domluví a na dopravě na jednotlivé 
turnaje se vystřídají 
 

mobilní telefony na turnajích nechceme, aby děti používali mobilní telefony 
 

 Budeme se chtít s mladšími žáky a minižáky také zúčastnit vícedenních turnajů 
(mladší žactvo - velikonoce 2022 Prague handbal cup a minižactvo červen 2022 
Megamini v Liberci), přes zimu bychom rádi se účastnili minimálně dvou 
turnajů měsíčně. 

 Vybavení dítěte (hráčky/hráče) na tréninky a utkání 
obuv Kvalitní sportovní obuv se zavazování na kaničky 

nejlépe speciálně určené na házenou  
Sportovní oblečení Originální klubové oblečení od podzimu 2021 bude dodáváno českou 

společností ALEA a společností JAKO, k dispozici budou: 

 Klubové teplákové soupravy Klubové mikiny 

 Vycházkové klubové trika a kraťasy Klubové tréninkové dresy bílé 

 Klubové multifunkční šátky Klubové čelenky 

 Klubové čepice Klubové ponožky 

https://hazenapodebrady.cz/
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 Klubový dres a trenky s vlastním jménem (pro kategorie mladší žactvo a 
starší) 

 Klubové triko černé pro trenéry a fanoušky 

Tréninkové pomůcky Míč  K dispozici na tréninku, nicméně každý hráč či hráčka 
byla mít doma svůj vlastní míč (ideální dárek Vánoce) 
při výběru rádi poradíme POZOR na velikost míče 
(00,0,1) 

 švihadlo jedna ze základních tréninkových pomůcek 

 posilovací guma  jedna ze základních tréninkových pomůcek 
 posil. pryž. kroužek  jedna ze základních tréninkových pomůcek 
Pitný režim je nutné, aby děti nosily na trénink minimálně 0,75 l neperlivé vody 
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Komunikace trenérů s rodiči: 
Pro rychlé zprávy SMS či WhatsApp  
 
bude jedna centrální skupina WhatsApp pro obecné klubové informace 
 
dále každá kategorie bude mít svoji vlastní skupinu 
 

Standardně bude probíhat emailem či telefonicky 
    
    

informační systém Handball.net 2.0 
 
Od 1.7.2020 je spuštěn nový informační systém Českého svazu házené, díky němuž budete dostávat informace 
týkající Vašeho dítěte v souvislosti s členstvím v Českého svazu házené, ale také pomocí tohoto systému budou 
probíhat například přestupy do jiných týmů, kdy rodič bude přímým účastníkem daném řízené, vše však bude 
probíhat již digitálně 
 
    

Členské příspěvky 
Klubový členský příspěvek (vždy splatnost 30.9. a 30.1. příslušného roku) 

 
je pro klub hlavním zdrojem příjmů a pro členy vyjádřením příslušnosti ke klubu.  
Plaťte včas a přispějete tím k bezproblémovému chodu vašeho klubu. 
Příspěvky můžete zaplatit na účet číslo 2401489109/2010, jako variabilní symbol uveďte datum narození a do 
zprávy pro příjemce jméno. 
 
2x 2175,-Kč přípravka (2013 a 2015) 
2x 2675,-Kč minižactvo (2011 a 2012) 
2x 2675,-Kč mladší žactvo (2009 a 2010) 
(nově zahrnut registrační poplatek ČSH – který bude klub platit vždy hromadně v lednu příslušného roku) 
 
Na sport dětí přispívá většina zdravotních pojišťoven. Potvrzení o platbě příspěvků pro pojišťovnu Vám bude 
vždy vystaveno na požádání po zaplacení klubových příspěvků 

Více na webu: Členské příspěvky - Házená Poděbrady (hazenapodebrady.cz) 
    

Soustředění Pomezní Boudy 2022 
    
Určeno pro kategorii minižactva, mladšího a staršího žactva  
termín 14.8. -20.8.2022 
 
termín 21.8. 27.8.2022 
 
více na webu klubu: Soustředění - Házená Poděbrady (hazenapodebrady.cz) 
    
    
    

Sportovní příměstský tábor v Nymburce 

    
Tábor je přednostně určen pro kategorii přípravky a budoucích minižáků a může se ho účastnit i děti mimo náš klub 
 
V roce 2022 bude probíhat již 5. ročník hned ve dvou turnusech v měsíci červenci (11.7. – 15.7.2022) a (25.7. – 29.7.2022) 
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Zakončení sezóny 
    
Poslední trénink v podzimní (před Vánoci) části sezóny a jarní části sezóny bychom rádi věnovali společnému 
tréninku rodičů s dětmi, zakončeným utkání rodičů proti dětem nebo jiným možný setkání trenérů, rodičů a 
dětí 
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