Svaz národní házené
Z Á P I S č. 4/2015
ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 9. května 2015 v Chomutově
Přítomni: J. Cedidlo, I. Toman, J. Holý, Ing. M. Jelen, V. Šmídlová, M. Leugner, Ing. P. Stiller, K. Klas
(DR SNH), Mgr. M. Šír (čestný člen VV), O. Schmidt
Hosté: - - Omluveni: K. Schwarzer, P. Holý (SE SNH)

1. Uctění památky zesnulých p. A. Lišky a p. J. Fremla
Na úvod jednání všichni přítomní minutou ticha uctili památku dvou výrazných osobností našeho
sportu, které v uplynulém měsíci opustili naše řady.
Dne 9. 4. 2015 navždy odešel pan Aleš Liška, dlouholetý člen Výkonného výboru a předseda
komise rozhodčích SNH.
Pouhých pár dnů poté zemřel dlouholetý funkcionář a bývalý předseda Dozorčí rady SNH, pan
Jindřich Freml.
Čest jejich památce.

2. 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 2/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
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 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

Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý
tel.:+420 721 820 755, e-mail: narodnihazena@cuscz.cz, bank.spojení: FIO banka a.s. - 2200747669/2010
www.svaznarodnihazene.cz
Předseda SNH:

Jiří Cedidlo - kontakt: 607 012 420, 737 700 108, e-mail: cedidlo.jiri@centrum.cz

Strana 2 (celkem 5)

USNESENÍ 25/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. KR ve své komisi projednat návrh STK na povinné skenování zápisů o utkání ze strany
rozhodčích
USNESENÍ 27/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
b) ukládá př. VV ve spolupráci se SE SNH připravit smlouvy s jednotlivými pořadateli MaP ČR
USNESENÍ 28/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. HK dopracovat výkazy hospodaření za rok 2014 a předložit konečnou verzi rozpočtu
na rok 2015
USNESENÍ 30/2015 (schváleno elektronicky dne 20. 4. 2015) – VV SNH po projednání:
a) schvaluje udělení "Čestného uznání za významný přínos pro rozvoj národní házené" při
příležitosti oslav 110 let NH pro níže uvedené osobnosti našeho sportu:
Jana Sládečková, Ladislava Janková, Josef Krošlák, Radomil Kalaš, Miroslav Plaček, Karel
Tušek, Vladimír Palarčík, Miroslav Skalník, Josef Stýblo, Josef Popelka, Rostislav Horkel st.,
Miroslav Krch, Jiří Škoda, Petr Pisch, Miloš Kohout, Stanislav Vošický, Jan Václavek, Ctirad
Štěpánek, Stanislav Zadražil, František Menc, Karel Klas, Vojtěch Čihař, Josef Škvor, Karel
Ulman, Jiří Bláha, Vladislav Kobera, Aleš Liška (in memoriam)

USNESENÍ 31/2015 – VV SNH schvaluje zápis z minulé schůze

3. Zpráva předsedy VV SNH
- informace o obdržení oficiálního vyjádření ČOV k žádosti SNH o uznání, ve kterém ČOV sděluje, že
se celou záležitostí bude dále zabývat a vyžádá si stanovisko Českého svazu házené, který je již
řádným členem ČOV
- informace o jednání p. Dušana Sestrienky s proděkanem Masarykovy univerzity v Brně doc.Mgr.
Martinem Zvonařem Ph.D. v rámci konference 1. Business Research Forum, při které se po dohodě
s předsedou VV snažil tlumočit naší snahu o navázání spolupráce, např. při zadávání témat
diplomových prací apod., spolupráce byla přislíbena
- informace o natáčení diskusního pořadu Zóna 5 na sportovním kanále Sport5, kterého se
zúčastnili předseda a místopředseda VV a také pan Ladislav Beneda. Premiéra pořadu byla
uvedena 30. 4. 2015, odkaz je umístěn na stránkách SNH
- informace o udělení ocenění Českého olympijského výboru „Trenér roku 2014“ pro paní Ladislavu
Jankovou
- informace z porady předsedů sportovních svazů, při které se projednávalo zejména financování
sportovního prostředí, příprava valné hromady ČUS
- informace o provedené dopingové kontrole, kterou provedli dne 3. 5. 2015 komisaři ADV ČR při
utkání první ligy mužů SK Studénka – TJ S. Rokytnice, výsledky dosud nejsou známy
- př. VV předložil návrh termínů dalších jednání VV SNH
USNESENÍ 32/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje termíny dalších zasedání VV SNH v roce 2015 následovně:
6. 6. 2015 Praha – Strahov
18. 7. 2015 Praha – Strahov
28. 8. 2015 Nymburk (před seminářem ligových rozhodčích)
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4. Informace předsedy DR SNH
- př. DR potvrdil, že obdržel oficiální dopis s odstoupením p. Otty Schmidta z dozorčí rady SNH,
vzniklou situací se bude DR zabývat na svém řádném zasedání, které se uskuteční 9. 5. 2015
odpoledne zde v Chomutově
- informoval o zasedání DR dne 21. 3. 2015 v Plzni, zápis zaslán na všechny členy VV SNH
USNESENÍ 33/2015 – VV SNH bere informace na vědomí

5. Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
- sekretář SNH se bohužel musel ze závažných rodinných důvodů omluvit z jednání
- veškerá došlá pošta byla průběžně předávána na členy VV a operativně řešena
- SE rovněž zajistil přepravu veškerého materiálu potřebného při oslavách 110 let NH
USNESENÍ 34/2015 – VV SNH bere informace na vědomí

6. Oslavy 110 let NH – Superpohár mládeže, Č-M 2015
- smlouva o pořadatelství byla podepsána dne 27. 4. 2015
- př. VV informoval o přijetí osobní záštity ze strany předsedy ČUS pana JUDr. Miroslava Jansty nad
superpohárem mládeže, ze strany ČUS byl na pořádání superpoháru poskytnut rovněž finanční dat
ve výši 200.000,- Kč
- př. KM ze zatím dostupných informací stručně zhodnotila průběh superpoháru mládeže, který byl
odehrán v předchozích dnech – všechny 4 akce proběhly bez závažných komplikací, jediným
problémem bylo nedodržení podmínek poskytovatele ubytování a stravování (Základní škola
Březenecká Chomutov) při superpoháru starších žaček v Chomutově – př. VV zaslal jménem SNH
ředitelce školy omluvu a pozval ji na vyvrcholení oslav, mezizemská utkání Čechy-Morava
- většina čestných uznání byla předána v rámci galavečera NH, zbývající budou předány při
mezizemských utkáních, případně jiné vhodné příležitosti
- sady dresů pro rozhodčí i jednotné sportovní bundy pro reprevýběry byly zakoupeny a předány
- prezentační banery SNH byly vyhotoveny v počtu 4 kusů, jejich pořízení proběhlo formou daru
firmy Global collect
- z důvodu nízkého počtu přihlášených družstev byl omezen rozsah turnajů starých gard
USNESENÍ 35/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) děkuje všem pořadatelům Superpoháru mládeže za zajištění jednotlivých akcí

7. Ligové soutěže – jaro 2015, příprava ročníku 2015/16
- př. STK den před jednání VV oznámil svou neúčast na jednání VV SNH z důvodu
nepředvídatelných událostí
- př. STK nezaslal žádnou písemnou zprávu a ani návrh propozic na příští soutěžní ročník
- dle informace od p. Gřese je připraven k vydání Ligový zpravodaj č. 6
USNESENÍ 36/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. STK neprodleně zaslat na všechny členy VV návrh propozic vrcholných soutěží pro
ročník 2015/16 a propozice 42. ročníku Českého poháru dospělých
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8. Mládežnické akce 2015 – ZLM, ZHP, MaP ČR, VTM, VTJ
- zhodnoceny ZHP a ZLM – všechny akce proběhly bez závažnějších komplikací
- projednání propozic Mistrovství a Poháru ČR mládeže 2015 – pořadatelem MČR mladších žáků
bude nakonec oddíl TJ Přeštice
- př. TR informoval o přípravě VTJ, které proběhne v Dobrušce, pozvánky na akci byly rozeslány do
jednotlivých oddílů a umístěny na stránky SNH, termín pro přihlášení prodloužen do 31. 5. 2015
USNESENÍ 37/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) děkuje všem pořadatelům ZHP a ZLM za zajištění jednotlivých akcí
b) ukládá př. KM zpracovat a vydat závěrečné zpravodaje ZHP a ZLM 2015
c) ukládá SE SNH vyzvat všechny pořadatele a účastníky ZHP a ZLM 2015, aby na SNH zaslali
vyúčtování a potřebné podklady dle hospodářské směrnice akce
d) schvaluje propozice Mistrovství a Poháru ČR mládeže 2015 včetně pořadatelů a ředitelů
jednotlivých akcí
e) ukládá SE SNH rozeslat propozice MaP ČR 2015 do hnutí a př.VV zajistit zveřejnění těchto
propozic na stránkách SNH
f) ukládá př. MaK projednat a následně objednat u firmy p. J.Grose dodávku pohárů a medailí na
MaP ČR mládeže 2015 a také pro potřeby ligových soutěží a jednotlivých OSK
g) ukládá př. KM zajistit výrobu diplomů pro potřeby SNH v podobném formátu, jako byly diplomy
pro superpohár mládeže

9. Zprávy předsedů odborných komisí
Trenérská rada
- př. TR předložil návrh na udělení čestného titulu Mistr národní házené pro paní Janu Pavlíkovou
(TJ S. Rokytnice), podmínky stanovené platnou směrnicí o udělování čestných titulů SNH byly
splněny
USNESENÍ 38/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje udělení čestného titulu Mistr národní házené paní Janě Pavlíkové
b) ukládá př. VV předat titul Mistr národní házené paní Janě Pavlíkové v rámci programu
mezizemských utkání Čechy-Morava 2015
Ostatní komise vyčerpaly své záležitosti a připomínky v předchozích bodech programu.

10. Různé
- př. VV předložil návrh na doplnění výkonného výboru o stávajícího místopředsedu komise
rozhodčích pana Ottu Schmidta, který již prozatímně převzal agendu po zesnulém p. A. Liškovi. Ke
dni 8. 5. 2015 pan Schmidt rezignoval na své členství v Dozorčí radě a tudíž nic nebrání jeho
kooptaci za člena VV SNH, což potvrdil přítomný předseda dozorčí rady SNH p. Karel Klas.
USNESENÍ 39/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje kooptaci p. O. Schmidta za člena Výkonného výboru SNH, a to s platností od 9. 5. 2015
b) pověřuje p. Ottu Schmidta funkcí předsedy komise rozhodčích SNH
Zapsal: Jiří Cedidlo
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Pozvánka na zasedání VV SNH
Termín schůze: Sobota 6. 6. 2015 od 9,30 hod.
Místo konání: Praha-Strahov
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
Oslavy 110 let NH – hodnocení
6
Ligové soutěže – jaro 2015, příprava ročníku 2015/16
7
Mládežnické akce 2015 – MaPČR, VTM, VTJ
8
Informace o ekonomické situaci SNH
9
Zprávy předsedů odborných komisí
10
Různé

ZODPOVÍDÁ
Předseda VV
Předseda VV
Předseda DR
Sekretář
Předseda VV, KM, TR
STK, DÚ STK, KR, SE
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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