Svaz národní házené
Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539929
telefon a fax 220513274, telefon (GSM brána) 603646441, mobil 721820755, sekretář: Luboš Dlouhý
e-mail: narodnihazena@cstv.cz http://www.svaznarodnihazene.cz

12. 4. 2010

Z Á P I S č. 2/2010
ze zasedání VV SNH, které se konalo 6. dubna 2010
od 9:30 hod. – Praha Strahov
Přítomni: J. Holý., J. Popelka Ing., J. Bláha, V. Kočí, A. Liška, I. Toman, K. Schwarzer, C. Štěpánek, J.
Václavek Mgr., K. Klas, JUDr. M. Kříž, L. Dlouhý, RNDr. Petr Ditrich
Omluveni: M. Šír Mgr.
1. Kontrola zápisu z minulé schůze
USNESENÍ 84/2007 – úkol trvá
a) ukládá př. OK nadále pracovat na přípravě spolupráce obou Svazů a informovat VV o postupu
v jednáních mezi oběma subjekty.
USNESENÍ 59/2009 - úkol trvá
a) ukládá př. OK a členům VV projednat návrh předsedy DR na získání větší pravomoci DR
USNESENÍ 63/2009 - úkol trvá
a) ukládá všem členům VV SNH prostudovat materiály o problematice zdravotních prohlídek hráčů
a vytvořit návrhy na řešení nejpozději do 12.12. 2009 - 26.2. 2010 proběhne na uvedené téma
seminář na ČSTV – VV SNH doporučuje účast p. V. Kočího, který o ní projevil zájem a následně
po získaných informacích problematiku zdravotních prohlídek dořešit
USNESENÍ 1/2010 - úkol trvá:
a) ukládá předsedovi OK předložit soubor nových Pravidel a řádů národní házené do příštího
zasedání VV ke schválení
b) ukládá př. STK ve spolupráci s SE připravit přehled nominovaných delegátů v podzimních
ligových utkáních sezóny 2009/2010 a zaslat př. DR SNH
USNESENÍ 13/2010 - VV schvaluje zápis z minulé schůze
2. Zpráva předsedy VV SNH
- bývalý př. VV Mgr. Jan Václavek podal zprávu z finále ČP dospělých a podal návrh na řízení utkání
dvou rozhodčích v 1. lize mužů
- bývalý př. VV informoval o účasti na vyhlášení nejlepších sportovců ČOS. Milan Bystřický ze Sokola
Tymákov obsadil 2. místo v kategorii Nejlepší trenér - kolektivy a družstvo žen Sokola Tymákov
obsadilo 2. místo v kategorii Družstva dospělých
- nový př. VV Jaroslav Holý informoval o účasti na finále ČP dospělých
- nový př. VV informoval o jednání na Poradě předsedů svazů ČSTV, zejména o nadcházející Valné
hromadě ČSTV a kandidátech do jednotlivých funkcí ve vedení ČSTV
- nový př. VV informoval o schůzce s kandidátem na člena VV ČSTV RNDr. Petrem Ditrichem
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- nový př. VV připomněl, že mu byl na Valné hromadě SNH svěřen mandát k zastupování SNH na Valné
hromadě ČSTV
USNESENÍ 14/2010 - VV bere zprávu na vědomí a:
a) navrhuje pana Pavla Kořána na př. ČSTV
b) navrhuje RNDr. Petra Ditricha za člena VV ČSTV
3. Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
- SE informoval o odvolání oddílu TJ Příchovice proti Rozhodnutí STK č. 9 k inzultaci rozhodčího v
utkání 1. ligy mužů č.u. 57 TJ Příchovice – Sokol Krčín
- SE informoval o nutnosti zakoupit novou obrazovku pro účely provozu SE
- SE informoval o nutnosti zaplatit roční poplatek za webhosting a používání internetové domény
www.svaznarodnihazene.cz
- informoval o návrhu na titul Mistra národní házené pro hráče Jana Petra a Marka Novotného
USNESENÍ 15/2010 - VV bere zprávu na vědomí a:
a) schvaluje zakoupení nové obrazovky pro účely provozu SE
b) schvaluje uhrazení ročního poplatku za webhosting a používání internetové domény
www.svaznarodnihazene.cz
4. Příprava oslav 105 let NH ve Stupně
- př. OK předložil zprávu z jednání „Komise k oslavám 105 let NH“
- př. OK informoval o zajištění organizace mezizemských utkání Čechy – Morava. Konstatoval, že dosud
není znám ředitel akce, doporučuje předsedu STK
- př. OK informoval o zajištění turnajů starých gard ve všech kategoriích
- př. OK předložil Propozice Superpoháru staršího žactva a dorostu.
- ředitelé jednotlivých kategoriíí Superpoháru:
Superpohár starších žáků – Jaroslav Holý
Superpohár starších žákyní – Ctirad Štěpánek
Superpohár dorostenců - Vladislav Kobera
Superpohár dorostenek - Ctirad Štěpánek
- př. OK informoval o možné neúčastni JM oblasti v kategorii starších žákyní a dorostenek
- př. OK připomněl žádost SM OSK o přehodnocení financování účasti výběrů staršího žactva na
Superpoháru – z pohledu nákladovosti především na dopravu do místa konání (např. stravování a
ubytování v režii OSK, dopravné SNH)
USNESENÍ 16/2010 - VV bere zprávu na vědomí a:
a) schvaluje, že společné cestovné na Superpohár v kategorii staršího žactva uhradí SNH z místa
společného odjezdu (další viz. Propozice).
b) Cestovné do místa společného odjezdu hradí příslušné OSK.
5. Zajištění mezizemského utkání ČECHY - MORAVA
- př. OK informoval, že vyhlášení nejlepších házenkářů a házenkářek proběhne během v přestávkách
mezizemských utkání Čechy – Morava
USNESENÍ 17/2010 - VV bere zprávu na vědomí:
6. Zajištění zahájení ligových soutěží
- SE informoval o odstoupení družstva TJ Sokol Ostopovice ze 2. ligy mužů
- př. MaK přednesl návrh pro následující sezónu o povinnosti ligových oddílů zajistit plochy v okolí
hřiště pro umístění reklam případných sponzorů zajištěných MaK VV SNH s možností adekvátní odměny
USNESENÍ 18/2010 - VV bere zprávu na vědomí a:
a) ukládá STK vydat Rozhodnutí k odstoupení družstva TJ Sokol Ostopovice ze 2. ligy mužů
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b) schvaluje zapracovat povinnost ligových oddílů zajistit plochy v okolí hřiště pro umístění reklam
případných sponzorů do Propozic s platností od sezóny 2010/2011
7. Zajištění mládežnických akcí v roce 2009 - MČR, PČR, VTJ
- př. KM přednesl návrh Propozic pro Mistrovství a Pohárů mládeže 2010
USNESENÍ 19/2010 - VV bere zprávu na vědomí a:
a) schvaluje Propozice pro Mistrovství a Poháry mládeže 2010
8. Zhodnocení ZHP mládeže
- př. KM zhodnotil ZHP 2010
- př. KM informoval o účasti mladších žákyní družstva TJ Plzeň Újezd ve finále ZHP mladších žáků
USNESENÍ 20/2010 - VV bere zprávu na vědomí a:
a) ukládá př. HK proplatit družstvu TJ Plzeň Újezd náklady na dopravu k finále ZHP mladších žáků
dle platných směrnic, tj. proplatit pouze hráče v příslušné kategorii, trenéra a vedoucího družstva
b) ukládá př. Zč OSK projednat v rámci OSK dodržování všech ustanovení dle vydaných Propozic
pro danou soutěž a dle kategorií, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozumněním a především
demotivaci dětí
9. Zhodnocení 14. VH SNH
- př. OK konstatoval větší účast zástupců oddílů na VH a zároveň menší počet vystupujících v diskuzi
oproti minulých rokům
- př. TR vznesl žádost na SE o zaslání poděkování oddílům, které se zúčastnily Valné hromady, za důvěru
při volbě nového VV
USNESENÍ 21/2010 - VV bere zprávu na vědomí a:
ukládá SE zaslat poděkování oddílům, které se zúčastnily Valné hromady, za důvěru při volbě nového
VV
10. Zprávy předsedů odborných komisí
KR
- př. KR informoval o kritice oddílu TJ DIOSS Nýřany v tisku vůči rozhodčímu finále ČP dospělých
- př. KR navrhnul řízení utkání ve dvou rozhodčích v 1. lize mužů od příštího soutěžního ročníku
HK
- SE přednesl návrh bývalé př. HK V. Roskové na úpravu stravného pro rok 2010
- př. HK navrhnul úpravu jízdného pro rok 2010 vzhledem k měnícím se cenám pohonných hmot
DR
- př. DR přednesl stanovisko DR k odvolání oddílu TJ Příchovice proti Rozhodnutí STK č. 9 k inzultaci
rozhodčího v utkání 1. ligy mužů č.u. 57 TJ Příchovice – Sokol Krčín
USNESENÍ 22/2010 - VV bere zprávu na vědomí a:
a) ukládá STK ve spolupráci s KR zapracovat do Propozic vrcholných soutěží dospělých 2010/2011
řízení utkání ve dvou rozhodčích v 1. lize mužů
b) schvaluje úpravu stravného pro rok 2010:
5 – 12 h
68 Kč
12 – 18 h
104 Kč
více než 18 h
163 Kč
c) schvaluje úpravu jízdného pro rok 2010:
- zkrácená náhrada za použití vlastního vozidla činí 3,50 Kč/km
- rozhodčím ligových utkání, semifinále, finále ČP dospělých a kvalifikace žen bude v případě
použití vlastního vozidla proplacena zkrácená náhrada (bod 1) dle vzdálenosti od místa bydliště:
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- do 500 km za jednu cestu ve výši 3,50 Kč/km
- nad 500 km za jednu cestu tato náhrada činí paušální částku 3 500 Kč za celé cestovné
(max. 1000 km x 3,50 = 3 500 Kč).
- náhrada za použití vlastního vozidla může být upravena individuální smlouvou s rozhodčím
- 2. rozhodčí jedním autem 6,00 Kč (omezení – jedna cesta max. 500 km)
- 3. rozhodčí jedním autem 7,00 Kč (omezení – jedna cesta max. 500 km)
Nové výše jízdného a stravného nabývají platnosti od 7. 4. 2010.
d) po prostudování stanoviska DR k odvolání oddílu TJ Příchovice proti Rozhodnutí STK č. 9
k inzultaci rozhodčího v utkání 1. ligy mužů č.u. 57 TJ Příchovice – Sokol Krčín potvrzuje své
původní Usnesení 1/2010e v plném rozsahu
11. Upřesnění programu následující schůze VV
- termín následující schůze určí nový VV SNH na první schůzce po volbě na 14. VH SNH
12. Různé
- RNDr. Petr Ditrich informoval o svých představách ve funkci člena VV ČSTV po případném zvolení
USNESENÍ 23/2010 - VV bere zprávu na vědomí

Zapsal: Luboš Dlouhý
ROZDĚLOVNÍK :
Zápis a pozvánka na schůzi: VV SNH, př. DR SNH, SE SNH, p. Šír
Zápis: př. OSK
Pozvánka na zasedání VV SNH
Termín schůze : Úterý 11.5. 2010 9:00
BOD

Praha - Strahov

NÁPLŇ BODU

ZODPOVÍDÁ

1

Kontrola zápisu z minulého jednání VV SNH

Předseda VV

2

Zpráva předsedy VV SNH

Předseda VV

3

Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty, doplnění sport. kalendáře

Sekretář

4

Příprava oslav 105 let NH ve Stupně

OK

5

Zajištění mládežnických akcí v roce 2010- MČR, PČR, VTJ, VTM

KM, KR, TR

6

Zajištění mezizemského utkání ČECHY - MORAVA

TR, KR, OK

7

Zhodnocení finále 36.r. finále ČP

STK, KR,

8

Zajištění letního aktivu STK

STK, KR,

9

Hodnocení průběhu ligových soutěží

STK, KR

10

Zprávy předsedů odborných komisí

Předseda komise

11

Upřesnění programu následující schůze VV

OK

12

Různé

přítomní

