Svaz národní házené
Z Á P I S č. 2/2015
ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 24. února 2015 v Praze
Přítomni: J. Cedidlo, J. Holý, Ing. M. Jelen, V. Šmídlová, A. Liška, K. Klas (DR SNH), Mgr. M. Šír (čestný
člen VV), P. Holý (SE SNH)
Hosté: - - Omluveni: Ing. P. Stiller, M. Leugner, K. Schwarzer, I. Toman

1. Kontrola zápisu z minulé schůze
USNESENÍ 65/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
b) ukládá př. VV zajistit nabídku a zakoupení laserového multifunkčního zařízení s duplexním
modulem pro potřeby sekretariátu
h) ukládá př. MaK do konce roku 2014 připravit plán výběrového řízení na nového SE
USNESENÍ 90/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
c) ukládá př. KM a př. HK v návaznosti na smluvně dohodnuté podmínky s pořadatelem připravit a
vydat propozice superpoháru včetně hospodářské směrnice
USNESENÍ 2/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
b) pověřuje p. M. Šíra přípravou základních tezí koncepce dalšího rozvoje národní házené, která
bude předložena na příští valné hromadě SNH a ukládá mu tyto teze předložit nejpozději na
květnovém zasedání VV SNH
c) pověřuje př. KM sestavením pracovní skupiny pro přípravu dlouhodobé soutěže mládežnických
složek na celorepublikové úrovni a ukládá př. KM předložit její složení nejpozději na květnovém
zasedání VV SNH
USNESENÍ 6/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
c) ukládá př. KM následně připravit a předložit k projednání konečnou verzi propozic Mistrovství a
Poháru ČR mládeže pro rok 2015
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USNESENÍ 8/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
b) ukládá př. HK dokončit zpracování vyúčtování ligových rozhodčích za ročník 2013/14 v nejbližším
možném termínu a následně jej předložit oddílům
USNESENÍ 11/2015 – VV SNH schvaluje zápis z minulé schůze

2. Zpráva předsedy VV SNH
- informace o aktuálním vývoji v kauze pohledávky za V. Kočím – celá pohledávka byla
prostřednictvím př. MaK předána k vymáhání prostřednictvím exekuce, soudní exekutor Mgr. Petr
Jaroš připravuje potřebné kroky
- informace o otevření nového „bezpoplatkového“ bankovního účtu SNH u Fio banka a.s., který
bude využíván pro běžný platební styk
- informace o výši reklamního plnění firmy Adidas (HZH Sport) ve prospěch SNH za rok 2014, které
činí 14.100,- Kč, př. VV předložil návrh na využití tohoto reklamního plnění na zakoupení
sportovních souprav pro reprezentační výběry dospělých
- informace o pozvání př. VV na evropskou konferenci tradičních sportů SETS, která se uskuteční
začátkem března v Maďarsku, náklady na účast hradí pořadatel
- informace o přípravě podkladů pro ročenku ČUS a jejich následném odeslání na sekretariát ČUS
USNESENÍ 12/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá SE a př. VV informovat o novém bankovním spojení SNH všechny sdružené subjekty, OSK,
střešní organizace a zveřejnit také na www stránkách SNH
b) schvaluje účast př. VV na konferenci SETS v Maďarsku

3. Informace předsedy DR SNH
- od posledního jednání VV žádná schůze DR neproběhla a DR rovněž neobdržela žádný podnět
k projednání
- příští zasedání DR je plánováno na sobotu 21. 3. 2015 v Plzni při příležitosti Finále 41. r. ČP
dospělých
USNESENÍ 13/2015 – VV SNH bere informace na vědomí

4. Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
- veškerá došlá pošta byla průběžně předávána na členy VV a operativně řešena
- předán návrh oddílu TJ Šroubárna Žatec na podání žádosti o udělení vyznamenání ČUS pro paní
Semanovou
- informace o termínu pro odchod sekretáře SNH pana Petra Holého do starobního důchodu,
řádný termín je 15. 9. 2015
USNESENÍ 14/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje podání žádosti o udělení vyznamenání ČUS pro paní Semanovou
b) ukládá př. VV ve spolupráci se SE vyplnit potřebný formulář žádosti a odeslat jej na ČUS
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5. Oslavy 110 let NH – Superpohár mládeže, Č-M 2015
- VV dosud neobdržel žádnou reakci k zaslanému návrhu smlouvy na pořádání oslav 110 let NH
- propozice turnajů gard byly rozeslány do všech oddílů (akce je v režii pořadatele)
- po dohodě s pořadatelem byl generálnímu řediteli společnosti Sazka a.s. odeslán dopis se žádostí
o finanční podporu oslav
- př. VV po konzultaci s p. Hobzou doporučil oslovit se žádostí o převzetí záštity nad celou akcí
předsedu ČUS pana JUDr. Miroslava Janstu
- př. VV předložil návrh na podání žádosti o udělení vyznamenání ČUS pro pány Josefa Popelku a
Jana Václavka
- diskutována možnost udělení dalších ocenění vč. případného čestného uznání při příležitosti
oslav 110 let NH, konečné rozhodnutí odloženo na příští zasedání VV
- př. KM informovalo o přípravách na superpohár, všechny oblasti potvrdily obsazení turnajů ve
všech kategoriích, př. KM zároveň předložila návrhy na ředitele jednotlivých superpoháru mládeže
- př. KM informovala o nahlášených trenérech jednotlivých výběrů oblastí pro superpohár mládeže
- př. KM předložila návrh na reprezentační trenéry jednotlivých výběrů pro utkání Č-M juniorů
USNESENÍ 15/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. VV urgovat u pořadatele zaslání připomínek ke smlouvě o zajištění pořadatelství
b) schvaluje podání žádosti o udělení vyznamenání ČUS pro pány Ing. Josefa Popelku a Mgr. Jana
Václavka
c) ukládá př. VV ve spolupráci se SE vyplnit potřebné formuláře žádosti a odeslat je na ČUS
d) schvaluje podání žádosti o převzetí záštity nad Superpohárem mládeže předsedou ČUS panem
JUDr. Miroslavem Janstou a pověřuje př. VV dalším jednáním a provedením potřebných kroků
v této věci
e) schvaluje ředitele Superpoháru mládeže 2015, a to:
starší žáci – Josef Popelka
starší žačky – Karel Klas
dorostenci – Vladislav Kobera
dorostenky – Ctirad Štěpánek
f) schvaluje reprezentační trenéry jednotlivých výběrů pro utkání Č-M juniorů, a to:
junioři Čechy – Jaroslav Bukovský, Tomáš Pavlík
junioři Morava – Jan Musil, Oldřich Sýkora
juniorky Čechy – Ctirad Štěpánek, Václav Klik, Ladislava Janková
juniorky Morava – Libor Bulička, Jiří Hyneček

6. 41.r. Českého poháru dospělých
- př. VV informoval o výsledcích již odehraných kol, zároveň nejsou známy žádné závažné problémy
v přípravě dalších kol
- smlouva na zajištění pořadatelství Finále 41. r. ČP byla s pořadatelem odsouhlasena a je
připravena k podpisu
- na ředitele Finále 41. r. ČP navržen J. Cedidlo, případně K. Schwarzer a to v závislosti na nasazení
rozhodčích, které zatím nebylo zveřejněno
USNESENÍ 16/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje ředitelem Finále 41. r. ČP dospělých pana J. Cedidla, v případě jeho delegace na pozici
rozhodčího pak do funkce ředitele schvaluje pana K. Schwarzera
b) ukládá př. KR zveřejnit konečnou nominaci rozhodčích na finále ČP v nejbližším možném
termínu
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7. Příprava mládežnických akcí 2015 – ZLM, ZHP, MaP ČR, VTM, VTJ
- smlouva na VTM byla připravena a zaslána pořadateli k připomínkování
- př. TR informoval o konečném termínu Výcvikového tábora juniorů 2015, které se uskuteční
v Dobrušce, a to od 5. do 11. 7. 2015
- př. KM informovala o průběhu Zimní ligy dorostu – vše probíhá bez závažnějších komplikací,
operativní problémy jsou řešeny průběžně
- př. KM informovala o přípravě finálových turnajů ZHP žactva a předložila návrh na změnu ředitele
finále ZHP starších žáků – místo omluvené L. Jankové je navrhován pan Jiří Voldán
- př. KM předložila konečný návrh na pořadatele MaP ČR mládeže, stále není definitivně obsazeno
MČR mladších žáků, nicméně probíhají intenzivní jednání s oddílem TJ Božkov
- př. KM předala alternativní nabídku na dodávku medailí, která je cenově poněkud výhodnější
oproti cenám dosavadního dodavatele SNH
USNESENÍ 17/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje termín konání VTJ 2015 ve dnech 5. – 11. 7. 2015
b) schvaluje pořadatele Mistrovství a Poháru ČR 2015 mládeže, a to:
mladší žačky
MČR – TJ S. Březno
PČR – Sokol Dobruška
mladší žáci
MČR – neobsazeno
PČR – Baník Most NH
starší žačky
MČR – Sokol Krčín
PČR – KNH Litvínov
starší žáci
MČR – TJ Chropyně
PČR – TJ DIOSS Nýřany
dorostenky
MČR – TJ Stará Ves n/O.
PČR – TJ Plzeň-Újezd
dorostenci
MČR – Sokol Krčín
PČR – Sokol Stupno
c) ukládá př. KM dále jednat s dodavatelem medailí a jeho možnostech dodávek kompletních sad
medailí včetně stuh, dodávek diplomů atd. ve velkých objemech

8. Zprávy předsedů odborných komisí
Komise rozhodčích
- př. KR informoval o provedených delegacích na ZHP a ZLM, kde bohužel opět došlo k řadě omluv
ze strany rozhodčích, situace řešena operativně za podpory ÚR příslušných OSK
USNESENÍ 18/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
Trenérská rada
- př. TR informoval o zaslaných hodnoceních ligových soutěží, bohužel i přes urgence některé
oddíly nedodaly, seznam předán na DÚ k vynesení trestů
USNESENÍ 19/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
Ostatní komise vyčerpaly své záležitosti a připomínky v předchozích bodech programu.

9. Různé
- nevyužito

Zapsal: Jiří Cedidlo
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Pozvánka na zasedání VV SNH
Termín schůze: Pátek 20. 3. 2015 od 10,00 hod.
Místo konání: Městská sportovní hala Plzeň
BOD
NÁPLŇ BODU
1
Kontrola zápisu z minulého jednání VV SNH
2
Zpráva předsedy VV SNH
3
Informace předsedy DR SNH
4
Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
5
41. ročník Českého poháru dospělých - Finále
6
Ligové soutěže – jaro 2015
7
Oslavy 110 let NH – Superpohár mládeže, Č-M 2015
8
Příprava mládežnických akcí 2015 – ZLM,ZHP,MaPČR,VTM,VTJ
9
Informace o ekonomické situaci SNH
10
Zprávy předsedů odborných komisí
11
Různé

ZODPOVÍDÁ
Předseda VV
Předseda VV
Předseda DR
Sekretář
STK, DÚ STK, KR, SE
STK, DÚ STK, KR, SE
Předseda VV, KM
KM, TR
HK
Předsedové komisí
Přítomní

ROZDĚLOVNÍK :
Zápis a pozvánka: VV SNH, př. DR SNH, SE SNH, Mgr. M. Šír
Zápis bez pozvánky: předsedové OSK, členové DR SNH, sdružené oddíly
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