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

20. 8. 2010

Z Á P I S č. 4/2010
ze zasedání VV SNH, které se konalo 18. července 2010
od 9:00 hod. – Praha Strahov
Přítomni: J. Holý, Ing. J. Popelka, J. Bláha, V. Kočí, A. Liška, I. Toman, K. Schwarzer, Mgr. M. Šír,
JUDr. M. Kříž, L. Dlouhý
Omluveni: Mgr. J. Václavek, C. Štěpánek a K. Klas
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 25/2010 - úkol trvá
a) ukládá př. TR získat návrhy na diplomů čestných titulů v národní házené
USNESENÍ 26/2010 - úkol trvá
b) ukládá SE opatřit Seznam zakázaných látek v elektronické podobě a informovat hnutí
USNESENÍ 33/2010 - úkol trvá
a) ukládá SE dokončit ve spolupráci se Skartační a likvidační komisí inventarizaci do 30.8.2010
USNESENÍ 34/2010 - VV schvaluje zápis z minulé schůze a
dodatečně schvaluje na základě elektronického hlasování Propozice vrcholných soutěží 2010/2011
2. Zpráva předsedy VV SNH
- př. VV informoval o schůzce se zástupci vedení StČ OSK a SČ OSK
- př. VV informoval o osobním předání titulu „Mistr národní házené“ Pavlu Počáteckému a titulu
„Zasloužilý rozhodčí“ Petru Tauschemu
- př. VV informoval o účasti na schůzce s ostatními zástupci „našeho“ volebního koše, př. ČSTV Pavlem
Kořanem a zástupcem „našeho“ koše RNDr. Petrem Ditrichem. Předběžný termín další schůzky byl
stanoval na říjen 2010 před mimořádnou VH ČSTV, na kterém by se mmj. měl projednávat nový návrh
stanov ČSTV.
- př. VV informoval o účasti na oslavách v Rožmitále pod Třemšínem
USNESENÍ 35/2010 - VV bere zprávu na vědomí
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Předseda VV SNH: Jaroslav Holý
TM: 603 932 406
E-mail: holyjar@seznam.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna 75185329/0800
GE Money Bank 1722109504/0600
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3. Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
- SE informoval o žádosti oddílů TJ Sokol Opatovice nad Labem, TJ Pustějov a TJ Plzeň Litice o
přidělení priority k dotačnímu programu MŠMT pro rekonstrukci hřiště
- SE informoval o žádosti oddílu Sokol Dobruška o zaslání doporučení pro rekonstrukci hřiště
- SE předložil zprávu DR
- SE předložil žádost oddílu TJ Spartak Modřany na titul „Mistryně národní házené“ pro Marii Duškovou
USNESENÍ 36/2010 - VV bere zprávu na vědomí a
a) na základě projednání žádostí oddílů o zaslání doporučení „pro MŠMT“ stanovil pořadí priorit
takto: 1. TJ Sokol Opatovice nad Labem, 2. TJ Pustějov, 3. TJ Plzeň Litice. Při stanovení priorit
se přihlíželo zejména k počtu mládežnických družstev, výši soutěží v oddílech a pořadatelství
celostátních akcí.
b) ukládá SE zaslat oddílu Sokol Dobruška doporučení pro rekonstrukci hřiště
c) VV uděluje titul „Mistryně národní házené“ Marii Duškové

4. Zprávy a připomínky z hnutí
StČ OSK
- žádost o dřívější oznámení delegace rozhodčích na ligová utkání
- žádost o pravidelné pořádání školení trenérů mládeže
- žádost o pravidelné pořádání školení rozhodčích
- dotaz na možnost pořádání sportovních akcí pro družstva mládeže po skončení soutěže (brzké ukončení
sezóny pro družstva na 3. o horších místech OP, která se nemohou zúčastnit M a P ČR)
SČ OSK
- žádost o pomoc s motivací pro účastníky P ČR mládeže
StČ OSK
- žádost o dřívější oznámení delegace rozhodčích na ligová utkání
USNESENÍ 37/2010 - VV bere zprávu na vědomí
5. Hodnocení oslav 105 let NH ve Stupně a utkání Čechy - Morava
- jednotliví členové VV zhodnotili průběh oslav 105 let NH ve Stupně a utkání Čechy – Morava, přičemž
se zejména soustředili na nedostatky a jejich odstranění na dalších akcích pořádaných SNH
- souhrn problémů a nedostatků:
- pozdní nahlášení výsledků jednotlivých Superpohárů
- Superpohár starších žáků – nevyhovující ubytování
- výběry Juniorů a Juniorek – problémy s předáním dresů pro jednotlivá družstva
- výběr dospělých muži Čechy – pozdní příjezd na ubytovnu
- výběr dospělých ženy Morava – nevyhovující ubytování a hledání náhradního ubytování
- výběr dospělých – nedodržování životosprávy některých reprezentantů při společenském večeru
- turnaj starých gard – problémy s navrácením poplatku 300 Kč družstvům v Oseku u Rokycan
- sobotní neúčast SE v místě konání oslav
USNESENÍ 38/2010 - VV bere zprávu na vědomí
6. Hodnocení mládežnických akcí v roce 2010 - MČR,PČR,VTJ
- bod nebyl vyčerpán vzhledem k nepřítomnosti př. KM
7. Hodnocení průběhu lig. soutěží 2009/2010 a letního aktivu STK
- př. STK konstatoval, že celý ligový ročník proběhl bez potíží, pouze s běžnými přestupky a nedostatky
ze strany oddílů
- př. OK upozornil na nevyhovující štítek a obal pohárů pro vítěze 1. lig
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USNESENÍ 39/2010 - VV bere zprávu na vědomí a
ukládá členům VV podat návrh na prosincovém zasedání VV na reprezentativnější vzhled pohárů pro
vítěze 1. lig
8. Příprava ligového ročníku 2010/2011
- př. STK informoval o účastnících jednotlivých ligových soutěží a o návrhu nasazení
- př. STK informoval o stavu nahlášených ligových rozhodčích jednotlivými ligovými družstvy
- př. STK a SE informovali o stavu plateb ligových družstev za příspěvky na odměny a výdaje ligových
rozhodčích a delegátů
- př. STK informoval, že ligový zpravodajci se nemění – Jindřich Freml 720 539 490 (změna kontaktu),
Jan Čáslava 605 566 007
- SE požádal o předání původního telefonu zpravodajce členům STK, kvůli lepší a jednodušší
informovanosti hnutí zejména o aktuálních Rozhodnutích
USNESENÍ 40/2010 - VV bere zprávu na vědomí a
9. Zpráva o vývoji ekonomické situace SNH
- př. HK informoval o stavu finančních prostředků k 31. 5. 2010
- př. HK informoval o nevyúčtovaných zálohách na SE
- př. HK informoval o stavu došlých vyúčtování oddílů za M a P ČR mládeže
- př. HK informoval o spolupráci bývalé př. HK Vlasta Rosková na vyúčtováním ZHP a M a P ČR
mládeže 2010
USNESENÍ 41/2010 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá SE vyúčtovat veškeré zálohy za rok 2010
b) informovat oddíly, které ještě nezaslaly vyúčtování za M a P ČR mládeže
10. Zprávy předsedů odborných komisí
STK
- př. STK předložil návrh nasazení ČP dospělých
- př. STK informoval o uskutečnění Letního aktivu STK
- př. STK informoval o průběhu Kvalifikace žen o 1. ligu
KR
- př. KR informoval o přípravách na Seminář ligových trenérů, který se koná 28. 8. 2010. Souběžně se
seminářem proběhne školení rozhodčích II. a III. třídy.
- SE informoval, že nové odznaků rozhodčího budou k dispozici na Semináři ligových rozhodčích
HK
- př. HK informoval o žádosti oddílu NH Řevnice na proplacení nákladů pořadatele ve dřívějším termínu
TR
- př. TR požádal o zveřejnění Nejlepších házenkářů a házenkářek na internetových stránkách SNH
- př. TR informoval o nutnosti aktualizace aktivních trenérů a komunikaci zejména pro možnost
komunikace
MaK
- př. MaK informoval o snaze prosadit ve školách propagační akce typu Házenkářského šestiboje
- př. MaK informoval, že některé oblasti nemají vlastní internetové stránky
OK
- př. OK informoval o stavu tisku nové verze Pravidel a řádů SNH
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USNESENÍ 42/2010 - VV bere zprávu na vědomí a
a) zamítá žádost oddílu NH Řevnice na proplacení nákladů pořadatele ve dřívějším termínu
b) stanovuje cenu odznaků rozhodčího na 100 Kč
c) stanovuje cenu nové verze Pravidel a řádů SNH (bez obalu) na 100 Kč
11. Upřesnění programu následující schůze VV
- následující zasedání VV se uskuteční v pátek 27. 8. 2010 od 09:30 v Nymburce
12. Různé
- nebylo využito
Zapsal: Luboš Dlouhý
ROZDĚLOVNÍK :
Zápis a pozvánka na schůzi: VV SNH, př. DR SNH, SE SNH, Mgr. Šír
Zápis: př. OSK
Pozvánka na zasedání VV SNH
Termín schůze : Pátek 28. 8. 2010
BOD

Nymburk

9:30

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

Sekretář

4

Zprávy a připomínky z hnutí

OK

5

Dotace oddílům sdruženým v ČSTV za rok 2010

HK, SE

6

Kontrola čerpání rozpočtu k 31.7. 2010 a výhled do konce roku 2010

HK

7

Příprava 37. ročníku Českého poháru – zajištění

STK, KR,SE

8

Zprávy předsedů odborných komisí

Předseda komise

9

Upřesnění programu následující schůze VV

OK

10

Různé

přítomní

