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15. 11. 2010

Z Á P I S č. 7/2010
ze zasedání VV SNH, které se konalo 13. listopadu 2010
od 9:00 hod. – Praha Strahov
Přítomni: J. Holý, Ing. J. Popelka, J. Bláha, V. Kočí, A. Liška, C. Štěpánek, I. Toman, K. Schwarzer,
Mgr. J. Václavek, Mgr. M. Šír, K. Klas, J. Cedidlo, Mgr. L. Janková, J. Stýblo, M. Krch, R. Kalaš, S.
Vošický, P. Pisch, JUDr. M. Kříž, L. Dlouhý
Omluveni: nikdo
1. Zprávy předsedů OSK
StČ OSK - předsedkyně Středočeské oblastní sportovní komise Mgr. Ladislava Janková
- př. StČ OSK přednesla zprávu o činnosti
- př. StČ OSK informovala o zajištění oblastních kol ZHP
- př. StČ OSK informovala o zajištění kol ČP dospělých, které pořádá StČ OSK
SČ OSK - předseda Severočeské oblastní sportovní komise Josef Stýblo
- př. SČ OSK přednesl zprávu o činnosti
- př. SČ OSK informoval o uspořádání semináře rozhodčích mládeže pro SČ OSK
- př. SČ OSK předložil požadavek na dotace pro SČ OSK pro rok 2011
- př. SČ OSK předložil objednávku medailí pro SČ OSK pro rok 2011
- př. SČ OSK vznesl dotaz, kdy budou oddílům a OSK proplaceny náklady z vrcholných akcí mládeže
VČ OSK - předseda Východočeské oblastní sportovní komise Miroslav Krch
- př. VČ OSK přednesl zprávu o činnosti
- př. VČ OSK informoval o zajištění oblastních kol ZHP
- př. VČ OSK vznesl dotaz, kdy budou oddílům a OSK proplaceny náklady z vrcholných akcí mládeže
- př. VČ OSK vznesl dotaz, kdy budou vyhotovovány smlouvy se sekretáři jednotlivých OSK
- př. VČ OSK požádal o zasílání informace o poslaných platbách
ZČ OSK - předseda Západodočeské oblastní sportovní komise Radomil Kalaš
- př. ZČ OSK přednesl zprávu o činnosti
- př. ZČ OSK informoval o 37. setkání seniorů ZČ OSK
- př. ZČ OSK informoval o uspořádání semináře rozhodčích ZČ OSK
- př. ZM OSK informoval o zajištění oblastních kol ZHP
- př. ZM OSK informoval o zajištění kol ČP dospělých, které pořádá ZČ OSK
- př. ZM OSK informoval o přípravě volební VH ZČ OSK, která proběhne v únoru 2011.
- př. ZČ OSK navrhl zrušit povinnost účasti v ČP dospělých zejména vzhledem ke špatné finanční situaci
JM OSK - sekretář Jihomoravské oblastní sportovní komise Stanislav Vošický
- SE JM OSK přednesl zprávu o činnosti
- SE JM OSK vysvětlil neúčast zástupce JM OSK v kategorii starších žáků
- SE JM OSK vznesl žádost o možnost uspořádání školení trenérů 3. třídy pro JM OSK
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- SE JM OSK navrhl pořádat všechny kola ČP dospělých v halách a mimo hracího období ligových
soutěží
- SE JM OSK vznesl dotaz, jakým způsobem se lze stát lektorem NH
SM OSK - předseda Severomoravské oblastní sportovní komise Petr Pisch
- př. SM OSK přednesl zprávu o činnosti
- př. SM OSK informoval o rekonstrukci hřiště oddílu SSK Vítkovice
- př. SM OSK informoval o zajištění oblastních kol ZHP
- př. SM OSK informoval o zajištění kol ČP dospělých, které pořádá SM OSK
- př. SM OSK informoval o konání VH SM OSK dne 18.12.2010 ve Studénce
- př. SM OSK požádal vysvětlení, proč byly zvýšeny poplatky za příspěvek na úhradu nákladů a odměn
ligových rozhodčích a delegátů
- př. SM OSK vznesl dotaz, kdy budou oddílům a OSK proplaceny náklady z vrcholných akcí mládeže
- př. SM OSK informoval o odstoupení dvou členů vedení SM OSK
- př. SM OSK informoval o plánovaném semináři funkcionářů (organizačních pracovníků, vedoucích a
trenérů družstev atd.), který se plánuje v březnu 2011 a setkal se s velkým zájmem
- př. SM OSK upozornil na pozdě docházející zápisy ze zasedání VV a nedocházející zápisy ze zasedání
DR
- př. SM OSK vznesl dotaz na dotaci na ZHP mládeže 2011
USNESENÍ 58/2010 - VV bere zprávy na vědomí a
a) ukládá SE přeposílat zápisy jednotlivých OSK na všechny členy VV a DR
b) ukládá všem jednotlivým předsedům odborných komisí VV SNH řešit přednesené připomínky
v rámci pracovního pořádku a informovat průběžně VV
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 39/2010 - úkol trvá
ukládá členům VV podat návrh na prosincovém zasedání VV na reprezentativnější vzhled pohárů
pro vítěze 1. ligy
USNESENÍ 41/2010 - úkol trvá
a) ukládá SE vyúčtovat veškeré zálohy za rok 2010 do 11.11.2010 - kontrola veškerých
zpracovaných vyúčtování záloh za rok 2010 bude provedena na příštím zasedání VV
USNESENÍ 48/2010 - úkol trvá
c) ukládá př. MaK vypracovat jednotné formuláře pro vyúčtovávání akcí - předložené návrhy
formuláře pro vyúčtovávání akcí budou vyhodnoceny na příštím zasedání VV
USNESENÍ 49/2010 - úkol trvá
b) ukládá př. TR předložit na příštím zasedání VV předběžné složení dvojic reprezentačních trenérů složení dvojic reprezentačních trenérů bylo předloženo, na příštím zasedání VV se upřesní složení
dvojic reprezentačních trenérů Čech mužů a žen
USNESENÍ 56/2010 - úkol trvá
a) ukládá př. KM zjistit zájem oddílů o zavedení 2. ligy žen do příštího zasedání VV
USNESENÍ 57/2010 - úkol trvá
ukládá př. STK předložit návrh Propozic ligových soutěží 2011/2012 a 38. ročníku ČP dospělých
na prosincovém zasedání VV
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VV revokuje USNESENÍ 52/2010
a nahrazuje ho:
b) přesouvá rozhodnutí o žádosti Severočeské oblastní soutěžní komise o možnost vyhlásit vítěze
Přeboru severočeské oblasti v kategorii žen za účasti dvou družstev ze dvou oddílů na příští
zasedání VV
USNESENÍ 59/2010 - VV schvaluje zápis z minulé schůze a
a) bere na vědomí zprávu Skartační a likvidační komise o inventarizaci majetku SNH
b) schvaluje seznam věcí na skartaci
c) pověřuje skartováním př. STK
d) bere na vědomí hodnocení akce Čechy – Morava od všech reprezentačních trenérů a ředitele a
ukládá zpracovat celkové hodnocení akce Čechy – Morava př. TR do 19.11.2010
e) ukládá SE vložit hodnocení akce Čechy – Morava na internetové stránky SNH do 19.11.2010
f) ukládá vyplatit odměny reprezentačních trenérů. Odměny reprezentačních trenérů mužů Čech
budou vyplaceny až po doplnění Zprávy o akci
g) schvaluje P. Pische a A. Malendu reprezentačními trenéry žen Moravy a M. Beneše a P.
Rosenzweiga reprezentačními trenéry mužů Moravy. O reprezentačních trenérech mužů a žen
Čech se rozhodne na příštím zasedání VV.
h) zamítá žádost SČ OSK o možnost vyhlásit vítěze Přeboru severočeské oblasti v kategorii žen za
účasti dvou družstev ze dvou oddílů
3. Zpráva předsedy VV SNH
- př. VV informoval o zkrácení dotace ze státního rozpočtu o 10 % z původních 664 800 Kč na 598 320
Kč
- př. VV informoval o pozvánce nohejbalového svazu na UNIF FOUNDING CUP, který se koná 3. a 4.
prosince 2010 v Nymburce
USNESENÍ 60/2010 - VV bere zprávu na vědomí
4. Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
- SE informoval o žádosti oddílu Sokol Krčín o titul „Mistr národní házené“ pro Jiřího Mikoláška
- SE informoval o došlé námitce oddílu HK Hlinsko k Rozhodnutí STK SNH č. 9 ohledně startu hráčky
Sokola Dobruška Peřinové Dagmar v utkání 1. ligy žen č.u. 294 HK Hlinsko - Sokol Dobruška
- SE informoval o došlých protestech oddílů TJ Božkov a Sokol Tymákov k Rozhodnutí STK SNH č. 9
ohledně startu hráčky Sokola Dobruška Peřinové Dagmar v utkání 1. ligy žen č.u. 213 TJ Božkov - Sokol
Dobruška, resp. v utkání 1. ligy žen č.u. 220 Sokol Tymákov - Sokol Dobruška
- SE informoval o došlých žádostech o pořádání vrcholných akcí mládeže v roce 2011
- SE informoval o došlých hodnoceních podzimní části ligových soutěží 2010/2011 od trenérů ligových
družstev
- informoval o ústní nabídce J. Grosse ohledně zajištění medailí pro vrcholné mládežnické akce 2011
- SE požádal jednotlivé OSK, aby ve svých zprávách uváděly systémy soutěží jednotlivých kategorií
kvůli výkazu náročnosti sportu pro ČSTV
USNESENÍ 61/2010 - VV bere zprávu na vědomí a
a) schvaluje udělení titulu „Mistr národní házené“ Jiřímu Mikoláškovi
b) ukládá SE předat námitku oddílu HK Hlinsko k Rozhodnutí STK SNH č. 9 ohledně startu hráčky
Sokola Dobruška Peřinové Dagmar v utkání 1. ligy žen č.u. 294 HK Hlinsko - Sokol Dobruška
komisi STK k projednání
c) ukládá SE předat protesty oddílů TJ Božkov a Sokol Tymákov k Rozhodnutí STK SNH č. 9
ohledně startu hráčky Sokola Dobruška Peřinové Dagmar v utkání 1. ligy žen č.u. 213 TJ Božkov
- Sokol Dobruška, resp. v utkání 1. ligy žen č.u. 220 Sokol Tymákov - Sokol Dobruška komisi
STK k projednání
d) ukládá SE předat došlé žádosti o pořádání vrcholných akcí mládeže v roce 2011 př. KM
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e) ukládá SE předat došlé hodnocení podzimní části ligových soutěží 2010/2011 od trenérů ligových
družstev př. TR
f) ukládá SE informovat J. Grosse, aby nabídku ohledně zajištění medailí pro vrcholné mládežnické
akce 2011 zaslal písemně na SE
5. Zprávy a připomínky z hnutí
bod byl vyčerpán ve zprávách předsedů
6. Kontrola čerpání rozpočtu k 30. 9. 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 62/2010 - VV bere zprávu na vědomí
ukládá př. HK ve spolupráci s SE vyplatit dotace pro rok 2010 jednotlivým OSK do 30.11.2010
7. Zhodnocení ligových soutěží - podzim 2010
- př. STK informoval o průběhu ligových soutěží
USNESENÍ 63/2010 - VV bere zprávu na vědomí
8. 37. ročník ČP – průběžná zpráva
- př. STK informoval o odehrání osmifinálových kol ČP mužů sk. E, F, G a H
- př. STK informoval o neúčasti družstva TJ Sokol Záluží v osmifinálové sk. E a důsledcích z toho
vyplývajících
- př. STK informoval o termínech a místech čtvrtfinálových kol ČP mužů a žen
- př. STK informoval o žádosti družstva žen TJ Stará Ves nad Ondřejnicí o dodatečné přihlášení do 37. r.
ČP
- př. DR upozornil, že ligový zpravodajce p. Freml nepřijímá výsledky jednotlivých kol ČP dospělých
USNESENÍ 64/2010 - VV bere zprávu na vědomí a
a) schvaluje dodatečné přihlášení družstva žen TJ Stará Ves nad Ondřejnicí do ČP a zařazuje ho do
sk. C, která se hraje v Náchodě
b) ustanovuje novým zpravodajcem ČP dospělých sekretáře SNH Luboše Dlouhého. Veškeré
výsledky ČP dospělých tudíž směřujte na SE 721 820 755.
9. Zajištění semináře ligových trenérů
- př. TR informoval o postupu při zajištění semináře ligových trenérů:
červenec:
Na organizační pracovníky ligových oddílů byla zaslána (elektronickou poštou) pozvánka na seminář
(konaný 28.8.2010)
Z 48 pozvaných zástupců ligových družstev - mělo zájem o seminář v srpnovém termínu pouze 9
uchazečů (ostatní zástupci na uvedenou pozvánku vůbec nereagovali).
Srpen : Ligovým oddílům bylo doporučenou poštou oznámeno přesunutí semináře z důvodu nízké účasti
a předán dotazník se záměrem oslovit družstva, zjistit potřebu konání seminářů ligových trenérů a najít
vyhovující termín uskutečnění.
Září - Říjen : Ze 48 oslovených ligových družstev dotazník zpět zaslalo pouze 12 družstev - 10 družstev
má zájem o konání semináře. Ve většině odpovědi na termín oddíly uvádějí, období zimní přestávky
USNESENÍ 65/2010 - VV bere zprávu na vědomí
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10. Zprávy předsedů odborných komisí
KM
- př. KM informoval o pořadí jednotlivých OSK dle umístění na M a P ČR mládeže:
1. ZČ OSK, 2. VČ OSK, 3. SM OSK, 4. SČ OSK, 5. JM OSK, 6. StČ OSK
- př. KM informoval, že na všechny vrcholné akce mládeže 2011 jsou zájemci o pořadatelství
STK
- př. STK informoval o zájemcích o pořadatelství Kvalifikace o 1. ligu žen 2011/2012
OK
- př. OK požádal přítomné o předložení informací do Kalendáře akcí 2011
- př. OK informoval o schůzi OK, která se uskuteční dne 27.11.2010. Hlavní body budou: změna stanov
ČSTV, způsobilost hřišť národní házené a kontrola plnění usnesení závěrů VH SNH 2010.
MaK
- př. MaK požádal o zapůjčení materiálů pro házenkářský šestiboj
- př. MaK požádal o předložení osob pro ankety „Fair play“
- př. MaK požádal zástupce OSK, aby zaslali MaK, dokdy jsou schopny zasílat výsledky oblastních
utkání
USNESENÍ 66/2010 - VV bere zprávu na vědomí a
ukládá př. STK ve spolupráci s př. MaK zaslat všem zájemcům o pořadatelství Kvalifikace o 1.
ligu žen 2011/2012 dotazník o konkrétních podmínkách. Na příštím zasedání VV rozhodne o
pořadateli Kvalifikace o 1. ligu žen 2011/2012 dle nejvýhodnější nabídky.
11. Upřesnění programu následujících schůzí VV
- následující schůze VV se uskuteční v sobotu 11.12.2010 od 9:00 v Horním Maršově.
12. Různé
- př. VV a př. TR mají odlišný názor na vedení trenérské rady. Proto padl po vzájemné dohodě návrh, aby
př. VV zahájil jednání s cílem najít vhodného kandidáta na pozici př. TR. Současný př. TR K. Schwarzer
bude spolupracovat s MaK.
- P. Pisch informoval o přípravách celostátního VTJ + J pro rok 2011
- Mgr. J. Václavek připomněl, že je třeba informovat ČSTV o zvýšení počtu hráčů ze 12 na 15, vzhledem
k vykazování počtu účastníků mistrovských soutěží družstev
- př. DR předložil zprávu o proběhlé Inventuře majetku na SE a návrh na seznam
- J. Cedidlo informoval o změně rozpočtu 2009 doúčtováním položek nákladů na kvalifikaci žen pro rok
2009/2010 ve výši 12 096 Kč a nákladů na cestovné na P ČR mládeže ve výši 12 180 Kč. Náklady na
kvalifikaci žen pro rok 2009/2010 byly zaúčtovány do výpočtu FŘ 2009, náklady na cestovné na P ČR
mládeže budou zaúčtovány do výpočtu FŘ 2010
- J. Cedidlo připomněl sčítání členské základny za rok 2010
USNESENÍ 67/2010 - VV bere zprávu na vědomí a
a) pověřuje př. VV zahájit jednání s cílem najít vhodného kandidáta pro pozici př. TR do konce roku
2010, současný př. TR K. Schwarzer bude spolupracovat s MaK
b) dodatečně schvaluje změnu rozpočtu SNH 2009 o náklady na Kvalifikaci žen pro rok 2009/2010
ve výši 12 096 Kč a nákladů na cestovné na P ČR mládeže ve výši 12 180 Kč

Zapsal: Luboš Dlouhý
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ROZDĚLOVNÍK :
Zápis a pozvánka na schůzi: VV SNH, př. DR SNH, SE SNH a Mgr. M. Šír
Pozvánka na zasedání VV SNH
Termín schůze : sobota 11. 12. 2010
BOD

Horní Maršov 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

SE

4

Zprávy a připomínky z hnutí

OK

5

Dotace oddílům sdruženým v ČSTV za rok 2010

HK, SE

6

Návrh rozpočtu SNH na rok 2011 a čerpání rozpočtu v roce 2010

HK

7

Příprava finále 37. ročníku Českého poháru – zajištění

STK, KR, MaK, SE

8

Příprava semináře ligových trenérů

TR, SE

9

Zprávy předsedů odborných komisí

Předsedové komisí

10

Upřesnění programu následující schůze VV

OK

11

Různé

přítomní

