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

1. 9. 2010

Z Á P I S č. 5/2010
ze zasedání VV SNH, které se konalo 27. srpna 2010
od 9:30 hod. – Nymburk
Přítomni: J. Holý, Ing. J. Popelka, J. Bláha, V. Kočí, Mgr. J. Václavek, C. Štěpánek, A. Liška, I. Toman,
K. Schwarzer, Mgr. M. Šír, K. Klas, J. Cedidlo, O. Schmidt, JUDr. M. Kříž, L. Dlouhý
Omluveni: nikdo
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 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 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
USNESENÍ 41/2010 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá SE vyúčtovat veškeré zálohy za rok 2010
USNESENÍ 43/2010 - VV schvaluje zápis z minulé schůze
2. Zpráva předsedy VV SNH
- př.VV informoval o nejnovějších vývoji situace v ČSTV
- př.VV informoval o pozvání na vrcholné akce pořádané Českou baseballovou federací
USNESENÍ 44/2010 - VV bere zprávu na vědomí
3. Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
- SE informoval o žádosti SKH Stupno pořádat Kvalifikaci žen o 1. ligu 2011/2012
- SE informoval o žádosti hráče Petra Tomáška a prominutí zbytku jeho trestu
- SE informoval o vyzvednutí Pravidel a řádů z tiskárny a jejich distribuci do hnutí

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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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USNESENÍ 45/2010 - VV bere zprávu na vědomí
4. Zprávy a připomínky z hnutí
bod nebyl vyčerpán
5. Dotace oddílům sdruženým v ČSTV za rok 2010
bod nebyl vyčerpán
6. Kontrola čerpání rozpočtu k 31.7. 2010 a výhled do konce roku 2010
- př. HK informoval o stavu financí na účtech SNH
- př. HK informoval o plánovaných výdajích do konce roku 2010
USNESENÍ 46/2010 - VV bere zprávu na vědomí
7. Příprava 37. ročníku Českého poháru – zajištění
- př. STK informoval o aktuálním stavu příprav jednotlivých kol ČP a o jednání s potenciálními
pořadateli některých dosud neobsazených skupin
USNESENÍ 47/2010 - VV bere zprávu na vědomí
8. Zprávy předsedů odborných komisí
HK
- př. HK informoval o nové ceně 100 Kč za odznak rozhodčího
- př. HK informoval o ceně 100 Kč za Pravidla a řády národní házené
TR
- př. TR informoval o záměru přepracovat formulář Hodnocení ligových soutěží
- př. TR informoval o zklamání z přístupu většiny ligových trenérů k uspořádání ligového semináře
- př. TR informoval o důvodech zrušení Semináře ligových trenérů se záměrem uspořádat Seminář
v listopadu 2010
KR
- př. KR informoval o záměru uspořádání náhradního semináře pro ligové rozhodčí, kteří se nemohli
zúčastnit Semináře v řádném termínu
- př. KR informoval o vytvoření videotestu pro potřeby KR
KM
- př. KM zhodnotil Celostátní soustředění žactva a vyjádřil spokojenost s celkovým průběhem akce
- př. KM informoval, že termín pro zájemce o pořádání vrcholných soutěží mládeže 2010 je do
31.10.2010
MaK
- př. MaK informoval o vysoké sledovanosti záznamu mezizemských utkání Čechy – Morava na
internetových stránkách www.strizna.cz
- př. OK připomněl možnost další spolupráce s firmou Prerogative Business s.r.o. Praha, která provozuje
internetový portál www.strizna.cz
- př. MaK informoval o položení umělého povrchu v Modřanech a o slavnostním otevření hřiště dne
4.9.2010
- př. MaK informoval o poskytnutí první pomoci při vážném úraze na vrcholné akci mládeže a navrhl
zachránce na udělení ceny fair play
- př. MaK informoval o připravovaném projektu Partnerská škola Svazu národní házené
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- př. MaK informoval o jednání s Deníkem Bohemia a s časopisem Sedmička ohledně vydávání článků o
národní házené
- př. MaK informoval o připravovaných reklamních tričkách s tématikou národní házené
- př. MaK informoval o možnosti využití programu Řekni drogám ne
OK
- př. OK informoval o dotazu oddílu Draken Brno ohledně postupu při zranění hráčů v případě, že oddíl
není sdružen v ČSTV
- př. OK informoval o připravovaném Kalendáři akcí 2011 a vyzval předsedy jednotlivých komisí, aby na
příštím zasedání VV předložili plány akcí na rok 2011
DR
- př. DR požádal o uveřejnění složení DR na internetových stránkách SNH
- př. DR informoval, že kontrola účetnictví na SE proběhne do konce roku 2010
- př. DR předložil doporučil včasnější uzavření smluv s reprezentačními trenéry a navrhl uzavírat tyto
smlouvy na delší dobu než 1 rok
USNESENÍ 48/2010 - VV bere zprávu na vědomí a:
a) ukládá SE zveřejnit aktuální verzi Pravidel a řádů národní házené na internetové stránky SNH
nejpozději do 3.9.2010
b) ukládá př. TR zpracovat návrh programu Semináře ligových trenérů
c) ukládá př. MaK vypracovat jednotné formuláře pro vyúčtovávání akcí
d) ustanovuje SE osobou zodpovědnou za potvrzování formuláře „Oznámení úrazu“ (Vyjádření
právnické osoby, která sjednala pojištění ve prospěch fyzické osoby)
e) ukládá př. jednotlivých komisí vypracovat a předložit plán akcí na rok 2011 do Kalendáře akcí
2011 na příštím zasedání VV
f) ukládá SE uveřejnit složení DR na internetových stránkách SNH
9. Upřesnění programu následujících schůzí VV
- následující schůze VV se uskuteční ve čtvrtek 21.10. a v sobotu 13.11.2010 v Praze na Strahově
10. Různé
- př. STK informoval o záměru provést pasportizaci hřišť a kontrolu dle Pravidel a řádů SNH
- př. HK upozornil na problémy s hraním na OP
- J. Cedidlo navrhl poplatky za přestupy, hostování, hostování do vyšší soutěže, hostování do
mládežnického družstva a duplikáty zahrnout do Finančního řádu. Vznesl dotaz na tarify jednotlivých
telefonů SNH s možností vyjednání výhodnějších finančních podmínek.
- O. Schmidt upozornil na to, že nevychází zprávy Matričního úseku STK s přehledem přestupů,
hostování, hostování do vyšší soutěže hostování do mládežnických družstev. Dále navrhl, aby v době
ligových soutěží vycházel Ligový zpravodaj vždy po dvoukole.
USNESENÍ 49/2010 - VV bere zprávu na vědomí a:
a) ukládá př. TR předložit na příštím zasedání VV hodnocení akce Čechy – Morava od všech
reprezentačních trenérů
b) ukládá př. TR předložit na příštím zasedání VV předběžné složení dvojic reprezentačních trenérů
c) ukládá SE ve spolupráci z jednotlivými komisemi vydávat zpravodaj během ligových soutěží vždy
po dvoukole
Zapsal: Luboš Dlouhý
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ROZDĚLOVNÍK :
Zápis a pozvánka na schůzi: VV SNH, př. DR SNH, SE SNH, Mgr. M. Šír
Zápis: př. OSK
Pozvánka na zasedání VV SNH

Termín schůze : čtvrtek 21. 10. 2010
BOD

Praha – Strahov

9:00

NÁPLŇ BODU

ZODPOVÍDÁ

1

Kontrola zápisu z minulého jednání VV SNH

OK

2

Zpráva předsedy VV SNH

Předseda VV

3

Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty

Sekretář

4

Zprávy a připomínky z hnutí

OK

5

Kontrola čerpání rozpočtu k 30. 9. 2010 a výhled do konce roku 2010

HK, SE

6

Příprava 37. ročníku Českého poháru – průběžná zpráva

STK, KR, SE

7

Zajištění semináře ligových trenérů

TR

8

Zprávy předsedů odborných komisí

Předseda komise

9

Upřesnění programu následující schůze VV

OK

10

Různé

přítomní

