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Základní informace pro rodiče  

 

 přehled základních bodů  
 

 Základní vize a priority našeho klubu v nejbližším období 

 Družstva a kategorie klubu – aktuální informace 

 Trenérské obsazení 

 Informace k turnajům 

 Vybavení dětí – sportovců 

 Ostatní klubové informace 

 Akce a aktivity klubu (klubové soustředění – příměstský sportovní tábor) 
 

Základní vize a priority našeho klubu v nejbližším období 
 Zajištění jednoho stálého místa pro tréninkovou činnost a konání utkání a turnajů pořádaných naším 

klubem 
 Na jaře 2020 bylo zahájeno jednání se zástupci města (starosta Červinka, místostarosta Holas) 
 Bylo přislíbeno, vybudování přetlakové haly se zázemím v areálu venkovního hřiště ZŠ TGM Žižkov – 

s termínem září 2022 
 Zde bychom postupně chtěli situovat základnu našeho klubu  

 
 Vytvoření dvou samostatných tréninkových složek (dívčí x chlapecké) 

 Od září letošního roku již funguje samostatná dívčí tréninková skupina (k dnešnímu dni má již 18 
členek) – počet se stále navyšuje 

 Od září jsme také otevřeli u ZŠ TGM Žižkov – sportovní kroužky zaměřené na míčové sporty a základy 
atletiky - Poděbraďáček 

 Od příští sezóny počítáme, že klub bude disponovat celkem 8 kategoriemi 
 Smíšené - Předpřípravka (kroužky ZŠ TGM Žižkov)  
 Chlapecké – Přípravka, Minižáci, Mladší žáci, Starší žáci 
 Dívčí – Přípravka, Minižákyně, Mladší žákyně 

 
 Chceme se stát sportovním klubem v Poděbradech, který pomůže rodičům vrátit jejich děti k aktivnímu 

stylu života 
 

 V rámci našeho sportu vytvořit v jednotlivých věkových kategoriích vždy partu dětí (holek a kluků) 
sportovců - kamarádů, kteří kvůli výkonnostním ambicím klubu nebudou končit se sportováním ve 
14 letech. Ale budou přátelé na celý život a pravidelně se setkávat při sportu. 
 

 Proto také postupně vzniká projekt „ Poděbrady Handball Community“ s jehož aktivitami Vás postupně 
budeme seznamovat 
 

 Tímto projektem, chceme postupně oslovovat podporovatele z řad veřejného a soukromého sektoru. 
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Mladší žactvo ( 2009-2010) 

trenéři Jiří Myslivec, Bohumil Synek 
v průběhu podzimu se tým velmi úspěšně účastní Středočeské ligy mladšího žactva 
přes zimní období se tým, bude účastnit turnajů mimo Středočeskou ligu mladšího žactva – plán turnajů 
bude pravidelně aktualizován, dle možností a situace (děti by měli odehrát minimálně 2 turnaje za měsíc) 
 
Osa týmu bude složena z dětí ročníku 2009 a 2010, v současné době máme v této kategorii 16 chlapců 
 
Děti trénují 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 

Děti se účastní Středočeské ligy minižactva v miniházené 4+1, na jaře 2022 si v rámci krajské soutěže vyzkouší 
také velkou házenou,  
dále se budeme s dětmi také zúčastňovat dalších turnajů (přes zimní období) 
 
Osa týmu bude složena z dětí ročníku 2011 a 2012 – postupně se tým daří doplňovat 
 
Děti trénují 2 x týdně (od jara 2022 budou trénovat 3 x týdně)  
 

Přípravka (2013, 2014 a 2015) 

trenéři Hanka Vejvarová, Tomáš Vejvar, Radovan Kobylák 
 

Děti se účastní 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 trénují 2 x týdně 
 
Chceme tým průběžně doplňovat– budeme rádi, když nám pomůžete s náborem či doporučením 
 

Dívky (2009 až 2015) 

trenéři Tomáš Vejvar, Hanka Vejvarová, Radek Kobylák 
 

Vzhledem k rostoucímu zájmu dívek o házenou, byla od září vytvořena samostatná tréninková skupina 
 
V rámci tréninkových jednotek bude věnováno základní házenkářským dovednostem, atletické přípravě 
Postupně se dívky účastní Středočeské ligy mladšího žactva, minižactva a přípravky společně s chlapci 
Od jara bychom chtěli s holkami ročníků 2009 – 2011 pomalu přecházet na velkou házenou a začít se účastnit 
pouze dívčích turnajů 
 
Dívky budou trénovat 2 x týdně 
 
Chceme tým průběžně doplnit o holky ročníků 2009 až 2014 – budeme rádi, když nám pomůžete 
s náborem či doporučením 
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Rádi přivítáme někoho z rodičů, kteří by se chtěli stát vedoucím týmu 
jednotlivých družstev, případně se stát součástí trenérského týmu 

 
    

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, Dívky 

604 957 738 

kondiční 
trenér 

Vojtěch Vejvar   

asistent Lukáš Vejvar přípravka, 
mini 

 

asistent Radovan Kobylák přípravka, 
mini, Dívky 

724518436 

    

Turnaje a utkání 
Plán turnajů Plán turnajů a utkání je 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 
 

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, zejména zimní období, kdy počítáme s účastí na turnajích ve vzdálenějších 
místech 
 

mobilní 
telefony 

na turnajích nechceme, aby děti používali mobilní telefony 
 

 Budeme se chtít s mladšími žáky a minižáky také zúčastnit vícedenních turnajů  
mladší žactvo - červen 2022 Prague beach handbal cup  
minižactvo červen 2022 Megamini v Liberci) 
Se všemi kategoriemi bychom se rádi přes zimní měsíce 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 (plně dostačující lze koupit např. v Decathlonu) 
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Sportovní 
oblečení 

Originální klubové oblečení od podzimu 2021 bude dodáváno českou společností ALEA a 
společností JAKO, k dispozici budou: 

Přehled klubového oblečení najdete webu klub v sekci fanshop 

 Klubové teplákové soupravy Klubové mikiny 

 Vycházkové klubové trika a kraťasy Klubové tréninkové dresy bílé 

 Klubové multifunkční šátky Klubové čelenky 

 Klubové čepice Klubové ponožky 

 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 

    
 

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. 
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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 a zahájení přípravy na sezónu 2022/23 

    
Určeno pro kategorii minižactva, mladšího a staršího žactva 2008 - 2012 
Cena bude upřesněna v březnu 2022 
termín 14.8. -20.8.2022 (chlapci) 
 
termín 21.8. - 27.8.2022 (Dívky) 
 

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 (18.7. – 22.7.2022) a (25.7. – 29.7.2022) 

    

Zakončení sezóny 

    
Pravidelně v prosinci a v červnu v rámci zakončení sezóny bude probíhat Utkání rodičů x dětem 
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