Zpráva o činnosti SNH za léta 2010- 2012
Vážení sportovní přátelé.
Skončila polovina z volebního období, ve kterém pracoval zvolený
devítičlenný VV SNH od roku 2010.
Tento výbor je složen z více jak z poloviny nových tváří. Po následném
rozdělení do jednotlivých komisí složení výboru vypadalo následovně.
Komise rozhodčích : Aleš Liška
Komise mládeže: Ctirad Štěpánek
Komise marketinková: Václav Kočí
Komise STK: Jiří Bláha
Hospodářská komise: Ivo Toman
Trenérská rada: Karel Schwarzer
Člen VV bez zařazení: Jan Václavek
Organizační komise a místopředseda SNH: Josef Popelka
Předseda SNH: Jaroslav Holý
Později byly provedeny ještě kosmetické úpravy zapříčiněné možnostmi
jednotlivých členů a tak pan Schwarzer posílil marketingovou komisi a pan
Václavek Jan zaujmul místo v trenérské radě.
Nebylo to období jednoduché . Jak jistě víte za toto období se ve společnosti
udály jisté změny směřující ke krácení finančních dotací zejména do sportu.
Tato krizová situace se v plné míře projevila nechutnými tahanicemi kolem
společnosti Sazka, které vyvrcholilo jediným a konečným opatřením a to, že
z této strany již do sportu, potažmo do sportovních svazů , nepřijdou žádné
peníze. Nebyly to prostředky zanedbatelné a i náš Svaz v letech minulých z toho
profitoval.
Aby toho za hodnocené období nebylo málo vedení ČSTV v té době nenašlo
společnou řeč se zástupci vlády, zejména s ministerstvem financí, které
zajišťovalo převážnou většinu finančních dotací do sportu. Přes různá úsporná
opatření jsme se v roce 2011 ocitli na pokraji likvidace nejenom našeho sportu,
ale i sportu jako takového. Ministerstvem školství, přes které jdou v současné
době veškeré finance do jednotlivých svazů, byla vypracována dotační tabulka,
ve které nám , zejména z důvodů, že nemáme reprezentaci, byla přidělena
kvota 100 tisíc korun. I když v médiích proběhla informace, že se jedná o tzv.

trenýrkovné na mládež, nikdo se zřejmě vůbec neobtěžoval spočítat ani
minimální náklady, které se musí vynaložit, pokud chceme, abychom mládež
udrželi u sportování.
Slabou náplastí na toto pak následně bylo přehodnocení tohoto stavu a
navýšení dotace na stávajících 590 tisíc pro národní házenou.
Souběžně s touto neutišitelnou situací dochází i ke změně v orgánech ČSTV.
V roce 2011 vzniká uvnitř ČSTV skupina nazvaná „ Iniciativa Český sport 2011“.
Tato iniciativa za podpory svazů dosáhla svolání mimořádné VH ČSTV a v lednu
2012 byly provedeny mimořádné volby .
S výsledky voleb jste jistě seznámeni, takže jistě víte, že novým předsedou
ČSTV se stal JUDr. Miroslav Jansta. Místopředsedy pak pánové Miroslav Pelta a
ing. Marek Hájek.
Popřejme novému vedení mnoho sil a ať se jim a tím i nám splní volební
předsevzetí a to hledání a zabezpeční nových toků financí do sportu. Obnovení
stability pohledu na sport, zejména pak u poslanců a nejvyšších vládních
činitelů.
Též ve VV SNH nebyla situace jednoduchá. Po volbách v roce 2010 odešla
polovina VV. Do výboru následně byli zvoleni noví zástupci. Vzhledem k této
značné obměně nelze od nových členů očekávat, že ihned plynule naváží na
práci předchozího výboru. Zde však musím vděčně poděkovat zejména pánům
Jiřímu Cedidlovi, Ladislavu Koberovi, či paní Roskové, kteří i přesto, že již nejsou
ve VV , stále minimálně radou pomáhají nově zvoleným kolegům.
Práce VV je v hnutí vnímána zejména z několika pohledů. Jak je činnost
celého hnutí prezentována na veřejnosti a dále jak VV dovede zabezpečit
bezproblémový průběh jak soutěží dospělých, tak zejména finálových klání
mládežnických družstev.
Společným jmenovatelem zabezpečení této činnosti je zejména funkce
sekretáře svazu.
Nechci se dvakrát či vícekrát opakoval, ale po odchodu z této funkce pana
Kohouta se nedaří svazu zajistit takovou náhradu, která by se plně a s takovým
přehledem této funkci věnovala.
Od roku 2010 na této pozici máme již třetího sekretáře. Na konci roku 2010
musel VV přistoupit na ukončení spolupráce s panem Dlouhým. K panu
Dlouhému byly výhrady již v dřívějších letech, bohužel situace se neřešila a ta
postupně gradovala v roce 2010. Na svazu byl účetní nepořádek, doklady se
válely po kanceláři, o přehledu financí ani nemluvě. S jeho prací nebyla
spokojenost ani při pořádání vrcholných akcí tipu mezizemského utkání Čechy
– Morava ve Stupně. Následně s panem Dlouhým již nebyla obnovena smlouva.

Vzhledem k tomu, že pro práci sekretáře jsou nastavena určitá kritéria,
nepodařilo se sehnat v té době adekvátní náhradu. Dočasným řešením tak bylo,
že tuto funkci zastával pan Kočí. Jeho činnost, jako sekretáře bych rozdělil do
dvou etap. V první polovině roku 2011 bylo s jeho prací maximální spokojenost,
uvedl do pořádku administrativní doklady vůči ekonomickému oddělení ČSTV,
po nějaké době též zprovoznil webové stránky SNH a též se velmi aktivně
podílel na zajištění dalších akcí pořádaných svazem.
Bohužel tím jeho iniciativa ,jako sekretáře skončila. Z jeho strany došlo, což
je dnes jev zcela běžně užíván, k tzv. „vyhoření“ a pan Kočí po návratu
z hospitalizace v nemocnici již nebyl schopen opětovně naskočit jako sekretář
svazu.
Zde opět v relativně krátké době musel VV řešit problém nového sekretáře.
Bylo osloveno několik osob, kteřé by přicházeli v úvahu , zejména z oblasti
Prahy a se vztahem k národní házené. Bohužel nikdo neprojevil patřičný zájem.
Zde bych chtěl velmi poděkovat zejména pánům Stanislavu Vošickému,
Ondřejovi Václavkovi, či panu Skalníkovi, kteří se nabídli, že buď nastálo, nebo
pouze dočaně vypomůží na této pozici.
Nakonec padla volba na pana Petra Holého z Řevnic. A to zejména z toho
důvodu, že jeho bydliště je blízko Prahy a v minulosti již tuto funkci zastával a
má s ní určité zkušenosti.
Aby toho nebylo málo VV musel řešit i určité věci s vydáváním registračních
průkazů. Nejdříve odešel program na zřizování RP. Následně pak i počítač
samotný. Byl pořízen počítač nový, který však nekomunikoval s programem
registračních průkazů. Věc došla tak daleko, že musely být zhotovovány
provizorní RP a pak opětovně vyměňovány za nové, již správné. V současné
době je již problém vyřešen a vše by mělo fungovat jak má.
Bohužel i tato činnost nepřinesla velkou důvěru v práci ve VV a já se za toto
všem dodatečně omlouvám a pevně věřím, že již něco takového nebudu muset
v budoucnu řešit.
Po nástupu do funkcí se členové VV nestačili ani rozkoukat a již museli řešit
propozice ligových soutěží na rok 2010/2011, a to i s nemilou povinností
schválit finanční řád s navýšením poplatků na rozhodčí na 21 tisíc pro 1. ligu
resp. 17 tisíc pro ligu druhou. Tato úprava se prováděla zejména vzhledem
k předpokládanému navýšení pohonných hmot, což se také v průběhu roku
potvrdilo, kdy ceny dosáhly v průměru 34 až 35 korun za litr. Toto byl jediný
důvod proč se zvedaly poplatky na rozhodčí. Odměny za utkání zůstaly na
stejné výši jako v letech minulých.

Další, na naše poměry významnou akcí bylo finále ČP 2010 v Chomutově.
Tato akce proběhla v důstojném prostředí haly v Chomutově. Ve skromnějším
prostření této haly pak proběhl i společenský večer, což bylo jistě ovlivněno i
tím, že na této akci nebyli vyhlašováni vítězové nejlepší hráč a hráčka NH, tak
jako v letech minulých.. Tato akce byla přesunuta na oslavy 105 let národní
házené do Stupna na utkání Čechy – Morava.
Následně v červnu se uskutečnilo tradiční klání družstev Čechy – Morava ve
Stupně. Vzhledem k tomu, že se jednalo o výročí 105 let založení Národní
házené v Čechách, uskutečnil se v této době ve Stupně i Superpohár mládeže
mládežnických celků, který byl rozložen do celého týdne. Týdenní klání
mladých sportovců mělo svoji úroveň a jistě důstojně tak přispělo k oslavám
NH.
K samotné akci, tak jak ji jistě viděli nezaujatí diváci lze z ohlasů říci, že se
vyjímečně vydařila, k čemuž přispělo i velmi pěkné, slunečné počasí, účast
politických zástupců Západočeského kraje a v neposlední části i velice slušná
návštěva, která byla nad poměry i tak divácky vděčného regionu jako jsou
Západní Čechy.
K samotné propagaci národní házená pak přispěla i internetová televize
„ Střižna“, která přímým přenosem vysílala jak utkání celků žen, tak i mužů. A
že tento přenos měl úspěch nelze pochybovat vzhledem k tomu, že jej následně
shlédlo více jak 5 000 diváků a několika násobně tak byla překročena
sledovanost jiných sportů uvedených na těchto internetových stránkách.
V roce 2011 zadal SNH pořádání finále ČP v Brně a mezizemského utkání
Čechy Morava v Jihlavě, firmě MIVA. Byl to netradiční krok jehož cílem bylo
připravit na odpovídající úrovni uvedené akce, ale i zároveň ušetřit Svazu
peníze za pořádání těchto akcí. Zejména druhý ze stěžejních požadavků se
zřejmě nepodařilo zcela naplnit.
I přesto však finále ČP v Brně mělo vynikající úroveň a spolupořadatelé z NH
Brno si zaslouží plné absolutorium a uznání za zajištění celé akce, včetně
sobotního galavečera s vyhlášením nejlepších házenkářů a házenkářek. Velmi
dobrá byla i divácká kulisa po oba dva dny.
To samé by se dalo říci i o utkání Čechy Morava v Jihlavě, kde však na
krásném a útulném stadionu chyběla větši divácká podpora.
A do třetice byla závěrečnými pohárovými boji v letošním roce pověřena SM
oblast, kde v hale v Bílovci po dva dny probíhalo pohárové utkání mužů i žen.
Vítězství z této akce si svorně odvezli celky z Moravy. V přátelském duchu se
nesl též společenský večer, na kterém byli vyhlášeni nejlepší házenkáři národní
házené za uplynulý rok.

V kategorii žen zvítězila Marie Dušková z Modřan a v mužích Ladislav Beneda
z Plzně Újezda.
SK Studénka uspořádala v letošním roce vrchol našeho sportu a to
mezizemské utkání Morava – Čechy. I tato událost byla perfektně připravena ,
k čemuž nemalou mírou přispěla pěkná divácká kulisa a tradiční pohostinnost
tohoto regionu.
Nyní bych se chtěl zmínit o práci jednotlivých komisí.
STK a DÚ STK
Předsedou STK SNH byl zvolen Jiří Bláha.
Soutěžní ročník 2009-2010, jeho jarní část se dohrávala dle již dříve přijatých
propozic pro ligové soutěže. Systém byl nastaven tak, že po základní části 1.ligy
mužů a žen byla jako nástavba, hrána utkání play-off, ale pouze mezi družstvy
umístivšími se na 1.-4. místě, kdy se ještě hrála utkání o 3.-4. místo, mezi
družstvy která neuspěla v semifinálové sérii.
V jarní části ligových soutěží musel DÚ STK, ve složení – Jiří Bláha, Ctirad
Leinweber,
Ing. Tomáš Smrčka, Petr Holý a Petr Hartmann, řešit jeden
složitější případ. Jednalo se o družstvo žen SK Chomutov NH, kde ve čtyřech
utkáních byl v zápise o utkání uveden a též podepsán vedoucí družstva, který
nebyl členem SNH. DÚ STK ve svém konečném rozhodnutí nepřistoupil na
kontumaci jednotlivých utkání,vzhledem k tomu, že se nejednalo o člena, který
by mohl ovlivnit utkání, ale uložil výše uvedenému oddílu NH finanční postih.
Dalším závažným problémem bylo odstoupení družstva TJ Sokol Ostopovice –
2.liga mužů skupina B v průběhu rozehrané soutěže.

V tomto soutěžním ročníku se stala vítězi základní části tato družstva:
1.liga muži – 1.NH Brno
1.liga ženy – Sokol Dobruška
V nadstavbové části play – off se přeborníky – mistry ČR stala družstva:
1.liga muži – TJ Plzeň Újezd

1.liga ženy – SK Chomutov NH

Zhodnocení ligového ročníku 2010-2011:
Na základě usnesení VV SNH byl pro tento ročník změněn systém play-off u
první ligy mužů tak i žen, kde místo předešlých propozic se nadstavbové části
zúčastnilo prvních 8 družstev. Dále byl vypuštěn zápas o 3.místo, když toto
místo připadlo tomu z poražených družstev v semifinále, které mělo lepší
umístění v tabulce po základní části.
Dle ohlasů z hnutí bylo toto kvitováno s povděkem, jelikož se pro družstva
umístnivší se po základní části na 5.-8. místě částečně prodloužila sezona.
V tomto soutěžním ročníku DÚ STK, potažmo VV SNH řešil jeden závažný
problém, a to když družstvo žen Dobrušky odehrálo v podzimní části soutěže 7
utkání s neplatným registračním průkazem jedné hráčky . Posléze až
v předehrávaném utkání – 16.kola bylo rozhodčím družstvo upozorněno na
tuto závadu, a i přes tuto skutečnost oddíl hráčku do utkání postavil, ovšem na
základě předložených OP celým družstvem, když před tím byly RP od
rozhodčího staženy.
DÚ STK vynesl příslušné tresty, oddíl Dobrušky se odvolal k VV SNH, kde bylo
přijato usnesením č.80/2010 VV SNH konečné rozhodnutí, které je uvedeno
v rozhodnutí STK č.13/2010-2011.
Ve výše uvedeném soutěžním ročníku se stala vítězi základní části tato
družstva:
1.liga muži – TJ Plzeň Újezd
1.liga ženy – Sokol Tymákov
V nadstavbové části play – off se přeborníky – mistry ČR stala tato družstva:
1.liga muži – 1.NH Brno
1.liga ženy – Sokol Kčín
I tyto výsledky svědčí o tom, že boje v play off jsou nevyzpytatelné a ne vždy
zvítězí vítěz základní části.

Po skončení tohoto soutěžního ročníky došlo na straně DÚ STK k odstoupení tří
členů – Ctirada Leinwebera, Ing. Tomáše Smrčky a Petra Hartmanna.
Na základě osobního jednání předsedy STK SNH i ostatních členů VV SNH,
s ohledem na nedostatečný počet členů DÚ STK se podařilo získat pro práci v
této komisi pány Zdeňka Kuglera a Stanislava Vošického.

Zhodnocení podzimní části ligového ročníku 2011-2012:
Tento nový soutěžní ročník pokračuje nadále systémem play-off u první ligy
mužů tak i žen, kde se nadstavbové části zúčastní prvních 8 družstev po
základní části.
Vítězi základní části byly celky Plzně Újezda – u mužů a TJ Sokola Tymákov u
žen.
Vítězi play off a tím i vítězi ročníku 2011/12 staly celky Plzně Ujezda a v ženách
TJ Sokol Dobruška.
DÚ STK řešil v podzimní části jeden velmi závažný problém, a to nedohrané
a předčasně ukončené utkání 1.ligy mužů mezi družstvy TJ S.Opatovice n/L. a
TJ DIOSS Nýřany. V tomto utkání též došlo k těžkému zranění domácího hráče
( poranění v obličeji ). Vyústěním tohoto zranění bylo podání trestního
oznámení na oddělení PČR ze strany domácího oddílu na hráče Dios Nýřany
pana Gabriela. Na základě získaných informací ( zpráva rozhodčího, dopis
domácího i hostujícího oddílu a velmi nekvalitní DVD záznam z části utkání) DÚ
STK toto projednal a vynesl svůj verdikt – viz rozhodnutí DÚ STK č. 4 a 5.
Následně se tímto problémem zabýval na svém jednání i VV SNH a vynesený
verdikt DÚ STK, byl ještě zpřísněn dle usnesení VV SNH č.49/2011, které je
obsažené v rozhodnutí DÚ STK č.9.

Vzhledem k ohlasům zejména z ligových oddílů se na dnešní VH znovu
zřejmě otevře otázka systému play off a popřípadě navrácení se k soutěži , bez
nadstavbové části. I když v odůvodněních, která provází zrušení nadstavbové
části play off ve většině případů nefiguruje finanční zatížení, domnívám se , že

opak je pravdou. Zejména ze severomoravské oblasti přichází návrh na zrušení
se zdůvodněním , že současný systém neumožňuje všem družstvům odehrát
stejný počet utkání a pro družstva, která se nedostanou do play off, prakticky
soutěžní ročník končí koncem května. Též vzhledem k play off se přesouvá
jedno jarní kolo na podzim a tudíž podzimní část se dohrává poslední týden
v říjnu, kdy v té době ve většině utkání již nejsou přírodní podmínky pro
házenou zrovna regulérní.
To samé pak platí i pro začátek jarních bojů, kdy se začíná začátkem dubna a
i v té době většinou minimálně prší.
Je na VH , zda se bude touto tematikou zabývat a jak dopadne hlasování.
STK je i na tuto variantu připravena.
K činnosti marketingové komise
Hlavním cílem pro MaK bylo zajištění propagace a finančních prostředků,
hledání dlouhodobého partnera na spolupráci.
V uplynulém dvouletém období bylo osloveno cca 40 společností v rámci
republiky. Bohužel úspěch byl ,,pouze“ u jedné vlaštovky, a to v roce 2011 byla
navázána spolupráce s firmou KOMTERM, kde jsme protihodnotou získali
bendit 50 000.- korun.
Většina oslovených společností požaduje za spolupráci profit. Např. Společnost
vyrábějící sportovní potřeby - požadavek zajištění prostor - rozdělení profitu z
prodeje zboží atp.
Cíl , získat pro naše hnutí dostatek prostředků pro pořádání sportovních akcí
se tak nepodařilo zcela splnit.
Další aktivitou některých členů VV se podařilo navázat kontakt s firmou LM
SYSTÉM, Martina Leugnera, který daroval Svazu peněžní částku 100 000 korun.
Tato částka byla výhradně použita na zajištění ubytování družstev mladších
žáků a žákyň na Mistrovství a Pohárech v letošním roce.
I když nebylo jednoduché tyto finance obstarat, při samotném vyplácení
došlo, dle mého názoru až k nechutným diskusím, jak a kdy by se tento
sponzorský dar mládeži měl vyplácet. Zde jsem se na vlastní oči přesvědčil, jak
jednotliví jedinci se snaží i z toho mála pro mládež urvat co se dá pro sebe. A to
ještě nemluvím o funkcionářích, kteří by nejraději tento dar mládeži ani
neposkytli. A proto ještě jednou veliký dík patří zástupcům firmy LM SYSTÉM, za
jejich nezištnou pomoc a věřím, že všichni mladší žáci a žačky jim touto cestou
též děkují.

Cílem Maku je pro nastávající období zajištění dostatek prostředků pro
pořádání sportovních akcí . Pokračování v hledání partnerů na spolupráci, a
Zaměření se na státní správu.
Rozšíření spolupráce s jednotlivými oblastmi. Též i s jednotlivými oddíly.
Letos se opět podařilo získat částku od sponzora KOMTERM, takže peníze
budou použity pro činnost v hnutí.
K činnosti komise rozhodčích
Jako každý rok, tak i letos uspořádala komise rozhodčích seminář
v Nymburce. V posledních letech dochází ke generační obměně rozhodčích. I
přes to, že byly nastaveny věkové limity pro první i druhou ligu, musela komise
při nasazování na utkání v některých případech využít i zkušenosti starších
rozhodčích, kteří by ligové soutěže již rozhodovat neměli. Bylo to zapřičiněno
zejména tím, že mladí rozhodčí kumulují několik činností současně ( hráč,
trenér mládeže, rozhodčí…). I když volba činnosti bude na konkrétních
rozhodčích, ligová utkání by měli rozhodovat, zejména ti, kteří této činnosti dají
maximum.
Též bych se přimlouval za současné situace dát přednost kvalitě před
kvantitou.
Samozřejmě tak jak se zvyšuje úroveň, rychlost i vyspělost jednotlivých
hráčů, zejména v mužských ligových soutěžích, je třeba i na toto reagovat
kvalitou rozhodčích. I proto bude zřejmě i dnes otevřena otázka nasazování
jednoho či dvou rozhodčích na utkání.
Komise mládeže
Nejenom komise mládeže, ale i celé hnutí jde, dle mého názoru , správným
směrem, pokud se týká výchovy mládežnických celků. Velmi úspěšně se
zejména v západočeské oblasti realizovala myšlenka založit „Soutěž přípravek“,
kdy se mezi sebou střetávají družstva 3+1 na upraveném hřišti a se zmenšeným
míčem. S věkovou hranicí nižší než věková hranice pro ml. žatstvo
Obdobný model se rozjíždí i v jiných oblastech, zejména pak na severní
Moravě. Zde též v rámci utkání Morava + Čechy , proběhlo modelové utkání
těchto přípravek. Zde se v plné míře ukázalo, že zájem mládeže o tuto hru je
inspirující a snahou VV a komise mládeže bude v co nejkratší době dát
jednotný řád těmto soutěžím.
Taktéž každoroční soustředění VTM či VTJ je správný počin, na kterém se
podílejí trenéři, či další činovníci a bylo by jistě škoda, kdyby tento projekt
nepokračoval i v dalších letech.

Dalším projektem, který se bude ještě tento rok realizovat je republikové
školení trenérů mládeže.
Tato akce navazuje na loňský seminář ligových trenérů, který se uskutečnil
v Nymburce. Snahou VV bude pravidelně obě akce střídat, tak aby byla
možnost pro trenéry přenášet získané poznatky nejenom z ligových družstev do
praxe, ale zejména sjednotit tréninkové jednotky u mládežnických celků.

ORGANIZAČNÍ KOMISE – s činností a návrhem práce na úpravě pravidel a řádů,
taktéž i se složením konkrétních členů podílejících se na této činnosti , tak aby
tyto subkomise začaly pracovat již od prosince letošního roku vás seznámí
předseda org. Komise.
Podnětů i návrhů již došlo dost, je však nutné je zasílat oficiální cestou
tak,aby tyto podněty mohly být evidovány a předloženy org. Komisi. Na
podněty, které nebudou řádně evidovány nebude brán zřetel.
S prací a situací hospodářské komise vás seznámí individuálně pan Toman.

Pokud jde o celkovou práci VV výboru, takového tak jak byl zvolen na řádné
VH v roce 2010, osobně vnímá jak kladné ohlasy , tak zejména kritiku na práci
jednotlivých členů. Jak jsem již uvedl většina členů zastává uvedené posty
nově, je třeba se s danou problematikou seznámit a uplatňovat své představy
pro práci v hnutí. Ne vždy se to daří. Není vhodné kritizovat tam, kde je vidět
snaha se zlepšovat, či jinak přispívat pro hnutí.
Co je nám platné, že kritika přichází většinou od těch co si myslí, že by to
dělali lépe, ale dělat to nechtějí protože v uvozovkách na to nemají čas.
Též jsem zcela jistě přesvědčen, že část členů VV přistupovala ke své práci
v hnutí s jinými představami. Jak jinak si vysvětlit absenci některých členů na
schůzích VV, či zjevnou pasivitu ve svěřených komisích. Není to jednoduché
sdělit takto veřejnosti , zvláště s přihlédnutím, že všichni to děláme zdarma.
Prioritou zůstávají pracovní i rodinné aktivity .
Přesto se domnívám, že je třeba, aby vedení národní házené pracovalo na
100 procent.

S přihlédnutím na další okolnosti, zejména finanční , doporučuji sloučit
některé komise pod jiné. Devíti členný VV není v současné době pro hnutí
zejména s přihlédnutím na finanční situaci v hnutí přínosem.

Situace ve sportu v současné době není lehká, o to horší je pak i v samotné
národní házené. Jak jsem již uvedl zejména co se týče financí. Sám , pokud se
mi naskytne s některými z vás hovořit, vždy upozorňuji na možné kanály
k získání dotací, zejména co se týče možností ze státní správy, přes starosty
obcí, či přes fondy hejtmanů v krajských městech.
Možným řešením jak získat do svazu finance z MŠMT je i fúze s mezinárodní
házenou, tak jak to předestírají představitelé ČSTV. Vize ČSTV je ve slučování
podobných sportovních svazů pod jednu složku.
Pokud se týká našeho svazu, není to jednoduché řešení, musí to být
výhodné pro obě strany a finanční efekt není zatím nijak ověřen. VV hledá
zatím řešení ve formě průzkumu situace. I na toto téma bych uvítal diskusi,
protože je to tak závažný problém a zásah do stanov NH, že bez projednání na
VH nelze podnikat žádné finální opatření.

Závěrem bych vás chtěl seznámit s citátem předsedy ČSTV pana Jansty. v jeho
úvodním projevu ve zpravodaji ČSTV č.1/2012
Období příštích let nebude snadné. Všichni se budeme muset přizpůsobit zcela
jiným a novým podmínkám zejména ve financování naší činnosti. Peníze ze
shora, ze Sazky již nikdy nepřitečou. Finance od státu si teprve musíme vydobýt.
To nebude lehké ani rychlé. Všichni se musíme okamžitě učit hledat zdroje v
místě svého působení, v krajích, v obcích, u sponzorů, mecenášů, u
dobrovolníků. Nové vedení ČSTV Vám v tom bude pomáhat ze všech sil.

Děkuji za pozornost

Předseda SNH
Holý Jaroslav

P ř í l o hh y
- informace o upravených materiálech na VH SNH na den 21.7. 2012
- informace o přípravě adresáře komisí v SNH
- informace o návrhu složení pravidlové komise a subkomisí:
organizační řád – J. Popelka
pravidla NH – K. Tušek, V. Kobera, P. Tausche, doporučení oslovit A. Matouška
soutěžní řád – J. Bláha – Z. Kugler a doporučení členové za TR a KR - budou dodatečně
jmenováni
disciplinární řád – J. Preininger – doporučení členové z KR, STK a TR - budou dodatečně
jmenováni

přestupní a registrační řád – M. Šír, P. Holý a doporučený člen
Pravidlová komise má právo si na své jednání přizvat další členy.
Subkomise budou pracovat především elektronickou cestou, pravidlová komise se bude
scházet přibližně 1x za 3 měsíce.
Předseda legislativního úseku OK VV SNH připraví z došlých návrhů změn souhrnný
přehledný materiál a předloží jej všem členům jednotlivých subkomisí
Zahájení prací: prosinec 2012
Ukončení prací: leden, max. únor 2014
Březen, max. duben 2014: schválení ve VV SNH
Duben až květen 2014: tisk
Vydání: červenec 2014

Soutěž přípravek řízených ZOSK SNH v Plzni

Organizovaná soutěž kategorie přípravek se v západočeské oblasti hrála poprvé zkušebně
v soutěžním ročníku 2008/2009. Od samého počátku probíhala turnajovou formou systémem 3+1.
V sezóně 2009/2010 nebyla soutěž záměrně v této kategorii vypsána a čekalo se na odezvu z hnutí.
Ta byla vesměs pozitivní a sílily hlasy po opětovném vypsání soutěže v této kategorii. V loňské a
letošní sezóně tedy opět probíhají mistrovské turnaje této kategorie. Už před zmíněným datem však
Vendula Šmídlová pořádala v Tymákově obdobné turnaje pro nejmladší kategorii právě systémem
3+1.

Hřiště a počet hráčů:

Hraje se na polovinu šířky hřiště se třemi hráči v poli a brankářem, což umožňuje pro turnaje
využití dvou hřišť na hrací ploše. (doporučuji z bezpečnostních důvodů jako autovou čáru použit nikoli
půlící čáru společně pro obě hřiště, nýbrž protažené pomocné čáry). Hřištěm je tedy obdélník o
rozměrech 30 na 18,5 metru. Zmenšení hřiště zde není fakticky vynuceno ani potřebou snížení počtu

hráčů (jako např. ve fotbale, kde hra v 11 hráčích je pro myšlení dítěte mladšího školního věku
naprosto nesrozumitelná), neboť vlastní hra se v házené stejně odbývá na brankovišti 3 proti 3; a
není vynuceno ani nutností zkrácení hrací plochy z důvodu nadměrného fyzického zatížení hráčů,
protože zde není žádné omezení rozsahu pohybu (s výjimkou vstupu záložníků do brankoviště) a
stejně jako ve velké házené tak hráči obhospodařují 30 metrů dlouhý úsek. Je vynuceno čistě
praktickou zkušeností, že v této kategorii na systém 6+1 není nikde - nebo téměř nikde - dostatek
hráčů. Z tohoto důvodu tedy se hraje uvedeným systémem 3+1, nikoli z nějaké snahy přiblížit
házenou handbalu. Koneckonců ZOSK loni i letos vypsala kategorii přípravek jak pro systém 3+1 tak
pro systém 6+1 a všichni zájemci se hlásili výhradně do trojkového modelu. V začátcích se rovněž
uvažovalo o zmenšení brankoviště na 5 – 5,5 metru, aby střelci snáze do brány dohodili, ale bylo od
této myšlenky upuštěno z důvodu, že by se prostor na brankovišti příliš „zahustil“. Z technických
důvodů pak odpadla také idea snížení výšky branky na 2,10 metru.

Věková hranice

Prapůvodní dlouhodobou vizí byl cíl uvést v život (stejně jako např. v kopané) 2 přípravkářské
soutěže – tedy mladších a starších přípravek. Proto původní věkovou hranici tvořil limit o 2 roky
mladší než mladší žactvo (letos tedy hráči narození po 1.9.2001). Vzhledem k tomu, že se tento záměr
z hlediska dlouhodobé perspektivy, ukázal jako prozatím nerealizovatelný, zůstává se zatím u jedné
přípravkářské kategorie, ale jako přínosnější se jeví od příštího soutěžního ročníku věkovou hranici
ještě o rok snížit (bude se tedy týkat hráčů narozených po 1.9.2003), což by navíc mělo i vyloučit start
některých již poměrně vyspělých jednotlivců s četnými zkušenostmi z mladšího žactva, kteří začínající
hráče a hráčky velmi výrazně převyšují. Přípravkářská soutěž se hraje jako KOEDUKOVANÁ, což
představuje trochu problém, protože i v tomto období věku dítěte, existují podstatné rozdíly ve
fyzické vyspělosti obou pohlaví, avšak na ustavení soutěže pro obě pohlaví zvlášť je nedostatek
hráčského materiálu. (alespoň tedy v západních Čechách)

Odlišnosti od šestkové házené

1.) jak už bylo řečeno, hraje se systémem 3+1 bez omezení rozsahu pohybu, tedy všichni brání a
všichni útočí.
2.) aby nebylo na jednom brankovišti „přepáskováno“, rozlišuje se páskami bek a nikoli záložníci
(osvědčily se i rozlišováky odlišných barev).
3.) brankář nesmí překročit pomyslnou polovinu hřiště, půlící čáru jsme zatím nikde nemalovali,
rozhodčí si vždy ohlídali. Je však možno jej libovolně střídat do pole a zpět.
4.) lze hrát směrem do vlastní obranné poloviny – využívá se jako taktická varianta útočícím
družstvem při rohovém hodu
5.) Při rohovém rohu odchází záložník na pomyslnou polovinu hřiště
6.) Hraje se handbalovým míčem určeným pro kategorii minižactva (č. 1)

Různé

Už sama příprava hřiště (hřišť) zabere trochu času, také proto asi trenéři zatím vždy volili
turnajovou formu před klasickou mistrovskou soutěží, ačkoli jim vždy před zahájením bylo v hlasovací
anketě dáno na výběr, kterou z forem soutěže by preferovali. Využití 2 hřišť vám pak umožní odehrát
celý turnaj klidně i o osmi devíti družstvech systémem každý s každým. Pokud chcete hrát na 2
hřištích v 6 družstvech, musíte si trochu pohrát s rozlosováním, aby nikdo nehrál víckrát po sobě.

Lajnování – na písku lajnovačkou, na asfaltu křídou, na umělé trávě lajnovačkou (ideální je šmolka, ale
docela vidět je i obyčejné vápno, pokud to obtáhnete 2x).

Hrací doba – hra nahoru dolů je pro tuto věkovou kategorii docela záběr a ideální je hrací doba kolem
čtvrt hodiny. Rozhodně však nepřekračovat 20 minut, zase ale ne méně než 10, aby nebyl konec
sotva se začne hrát.

Není přípustné v rámci jednoho turnaje startovat více než za 1 družstvo, pokud oddíl postaví do
turnaje více družstev. Není přípustný start starších hráčů a hráček.

Jak už bylo řečeno, hlavním důvodem zmenšeného počtu hráčů (a v tomto důsledku i hrací
plochy) je především skutečnost, že téměř nikde se parta alespoň 10 tak malých dětí dohromady, aby
mohla hrát dle "normálních" pravidel. Výhodou by pak měla být pro trenéry možnost sledovat hráče
při obranných i útočných činnostech zároveň, tedy nikoli v různých fázích utkání. Navíc všichni chtějí
přirozeně dávat góly, což v tomto modelu je všem hráčům přítomným na hrací ploše umožněno. Z
navrhovaného modelu se vytrácí střední třetina, kde se občas odehrává podstatná část zápasu
divácky zcela nepřitažlivá, odpadá i hrobař národní házené – absence celoplošného pojetí hry,
rozdělení na třetiny s omezením pohybu, kdy hráči zhruba polovinu (někdy méně ale někdy také více)
prostojí a prodloubou se v nose na halvovce. Jako taková je trojková forma pro děti velmi atraktivní a
zábavná a dle dostupných informací ji leckde s oblibou hrají i v rámci tréninku starší mládežnické
kategorie.

I tato komise má své problémy. Mrzí mne, že předseda Aleš Liška je pracovně tak
vytížen, že není v jeho silách se pravidelně zúčastňovat schůzí VV a i tak konstruktivně

řešit situaci na tomto úseku. Jako jeden ze služebně nejstarších členů VV by jeho
odvádí standardní práci , se kterou

Přesto

Ahoj,
posílám info k negativním dopadům sazebníku trestů, viz mail níže. Uvádím situace, které
se staly v podzimní části soutěže.
1) Hráč odbržel trest v utkání OP mužů za vulgárnosti a stop na určitý počet utkání. O
týden později píská utkání mládeže a v roli rozhodčího se opět dopustí vulgárností,
tentokrát vůči hostující lavičce.
2) Hráč obdržel trest za napadení soupeře v ligovém utkání za napadení protihráče a stop
na x utkání. O týden později může za to samé družstvo nastoupit v pohárovém utkání a
nebo za “B“ družstvo v oblastní soutěži. Mimochodem odnesl to další protihráč
vykloubeným ramenem.
3) Člen dostal trest za vulgárnosti v roli vedoucího u mládeže a dále může pokračovat v
ligovém utkání jako hráč.

Martin Gřes
724434262

8. DISKUSE
Blahuta J. - informoval o organizaci a průběhu VTJ+J a postavení moravského družstva. Apeloval na
to, že
z některých oddílů SM oblasti nejezdí žádní hráči a navrhuje, aby SM OSK propagovala tuto akci v
oddílech.
- přivítal by dřívější rozlosování oblastních soutěží pro včasné informování rodičů.
- navrhuje pořádání turnajů po konci oblastních soutěží pro družstva, která nepostoupí na M a P
ČR. Uvítal by pořádání těchto turnajů v oddílech, kde mládež nehraje.
Přivřel F. - informoval o pořádání letošního VTJ+J v Chropyni a oddíly požádal o vyslání svých členů
na tuto
akci (1-7.7.2012).
5/6

Rusek M. - poděkoval za pozvání
- SK Studénka chce pořádat utkání Čechy – Morava. Dotazoval se zástupce VV na způsob úhrady.
- upozornil, že některé oddíly nemají při utkáních OP uzamykatelnou šatnu pro rozhodčí.
Schwarzer K. - informoval, že stejný problém s brzkým koncem mládežnických družstev mají i v
jiných
oblastech. Navrhnul se spojit se sousedními oblastmi a spolupracovat.
- informoval o tom, že o financích na Čechy-Morava se bude rozhodovat dle výsledku VH ČSTV.
- upozornil, že i na místních úřadech je slabá propagace oddílů.
- přivítal by větší diskuzi ze strany zástupců oddílů na VH SNH o dalším vývoji SNH.
Cedidlo J. - informoval o špatné finanční situaci ve SNH.
- upozornila na fakt, že na VH se bude jednat o odložení nebo případném zrušení usnesení 95 a
96/2007 a upozornil oddíly, aby byli na toto téma připraveni.
Matuška F. - upozornil, že propagace našeho sportu jako celek je žalostná.

- informoval o stavu v oddíle s povrchem a financemi, informoval, že i podmínka dostupnosti sprch
u šaten, je z technických důvodů neproveditelné.
Blahuta J. - upozornil, že povinnost umělého povrchu může působit i proti vzniku nových oddílů a
tudíž i
proti rozvoji národní házené.
- vyzval oddíly aby svůj postoj k tomuto tématu prodiskutovali a s ním pak vystoupili na VH SNH.
Matoušek A. - vyzval oddíly, aby na VH diskutovali nejen o financích, ale i o rozvoji samotné
Národní házené.
Upozornil na brzký konec soutěží nejen u mládeže, ale i u dospělých díky play-off. Toto není cesta
k rozvoji sportu. Finančně to nepřináší žádný přínos a je dotování z kapes oddílů.
- upozornil, že na svazu není žádná metodika. Nová metodika má vycházet od trenérů, kteří jsou
aktéři hry.
- upozornil na fakt, že už i mladí hráči cca do 9 let hrají s normálními míči a dle neupravených
pravidel, a to je špatně. Navrhuje upravit pravidla pro přípravky a pořádat soutěže.
- Informoval o prezentaci sokolského sportu včetně Národní házené a to v rámci 150 let Sokola v
termínu od 1.2. – 25.2 v Nové radnici v Ostravě.
Cedidlo J. - upozornil, že play-off vychází z usnesení VH. Je čas na to přehodnotit toto rozhodnutí a
připravit
se v oddílech na VH SNH.
Blahuta J. - informoval o školení trenérů v JM oblasti a skutečnost, že se na něm účastník dotazoval na
to, zda
existuje nějaká metodika pro přípravku.
Pisch P. - informoval, že v ZČ oblasti funguje soutěž přípravek s upravenými pravidly.
Schwarzer K. - navrhl projednat na VH SNH možnost hrát v přípravce s malými míči.
Jurtíková H. - informovala o oddílových zkušenostech s lehčími míči.
Matoušek A. - opět upozornila na brzkém setkání hráčů z pravidly. V handballu začínají od cca 9 let a
to
s lehčími a menšími balóny a s upravenými pravidly.
- upozornil, že Národní házená nemá žádné propojení na fakulty TV a další instituce v souvislosti
s rozvojem hráčů a hry.
Pisch P. - upozornil na rozhodnutí STK SNH ze dne 28.12.2011 ohledně nezaplacených poplatků a
pokut
s tím, aby si jednotlivé oddíly zkontrolovaly jednotlivé platby a byli připraveni se bránit.
Matuška F. - upozornil na fakt, že organizační pracovní Sokola Kokory nemá mail a tudíž je bez
informací,
případně se k němu dostanou zprostředkovaně.
Cedilo J. - reagoval na upozornění k rozhodnutí STK SNH a konstatoval, že ve financích SNH v
průběhu
celého roku nedošlo ke kontrole, a dluhy v rozhodnutí STK vyplynuly ze špatné kontroly
v závěrečných dnech roku.
- upozornil na špatnou informovanost ze strany VV. Mimo jiné, že ze dvou zasedání neexistují ani
zápisy.
Pisch P. - informoval o schůzi předsedů svazů MSKS ČSTV a o programu na MS kraji na podporu
sportu
v kraji.
Sládečková J. - z funkce zpravodajky svazu požaduje, aby v propozicích turnajů (ČP, M a P ČR) byli
jasně dána
pravidla, kdo je zodpovědný za hlášení výsledků (ředitel).
Jurtík P. - informoval, že s novým povrchem se v oddíle rozšířila mládežnická základna.
9. USNESENÍ
a. valná hromada oddílů jednohlasně schválila usnesení (text viz níže)
10. ZÁVĚR
- všem přítomným za účast a práci pro NH poděkoval a VH ukončil p. Petr Pisch.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY ODDÍLŮ SEVEROMORAVSKÉ
OBLASTI
konané 7. 1. 2012 v Rokytnici
Delegáti oddílů NH SM oblasti:
1. berou na vědomí:
- zprávu o činnosti SM OSK v roce 2011
- rozhodnutí SM OSK o pořádání finále ČP
2. schvalují:
- program valné hromady oddílů
- komise: - mandátovou: Malchárková Petra, Černá Zděňka, Zlámal Radek
- návrhovou: Gřes Martin, Jurtíková Hana, Horáček Vít
- zprávu o hospodaření SM OSK za rok 2011
- rozpočet SM OSK na rok 2012
- způsob rozpočítávání příspěvků oddílů SM oblasti na činnost SM OSK pro FŘ SNH 2012.
Celková
výše příspěvku 18.800,- Kč bude rozdělena podle počtu družstev v OP 2011/2012. Výše
příspěvku na
oddíl je vypočtena jako součin částky 400 Kč na družstvo a počet družstev daného oddílu v
soutěži.
3. ukládají:
- SM OSK - organizovat nadále Zimní přebory SM oblasti ve všech kategoriích
- předávat návrhy a názory oddílů SM oblasti VV SNH se snahou o rozvoj našeho sportu
- oddílům - neustále vytvářet podmínky pro zvyšování a rozšiřování členské základny, pro
zvýšení
počtu družstev v soutěžích, pro zajištění dostatečného množství funkcionářů, trenérů a
rozhodčích
4. doporučují:
- oddílům SM oblasti zajišťovat masovější účast mládeže na výcvikových táborech žactva a
juniorů a
dalších akcích pro mládež s cílem zvýšení výkonnosti
- oddílům SM oblasti projednat v oddílech níže uvedené body jako přípravu na VH SNH.
- platnost usnesení VV 95 a 96/2007
- vhodnost pořádání ligového play-off
- VV SNH zabývat se finanční situací a hospodařit s finančními prostředky efektivně a
účelně.
- VV SNH zabývat se celkovou metodikou pro vývoj národní házené.
- SM OSK zabývat se přípravou doplňkových turnajů pro mládež.
V Rokytnici 7. 1. 2012
Petr Pisch v.r. Martin Gřes v. r.
předseda SM OSK sekretář SM OSK

Zmínit se o nově vzniklé soutěži pro mikro žáky!!!!!!!!!!

Citace předsedy ČSTV p. Jansty v jeho úvodním projevu ve zpravodaji ČSTV
č.1/2012
Období příštích let nebude snadné. Všichni se budeme muset přizpůsobit zcela jiným a novým
podmínkám zejména ve financování naší činnosti. Peníze ze shora, ze Sazky již nikdy nepřitečou.
Finance od státu si teprve musíme vydobýt. To nebude lehké ani rychlé. Všichni se musíme okamžitě
učit hledat zdroje v místě svého působení, v krajích, v obcích, u sponzorů, mecenášů, u dobrovolníků.
Nové vedení ČSTV Vám v tom bude pomáhat ze všech sil

Poznámky.: plnění usnesení z VH
Plnění : úkolů DR
Problém se zápisama z VV
Podívat se na zápis VH SM a předejít problémům.
Stručné zhodnocní
Ztručné zhodnocení mé práce: Člověk přichází s určitým elánem s určitými
představami. Během volebního období, též jsem přijmul jisté výhrady pokud se týká
pravidel SNH, Disciplinárního řádu atp. Tyto připomínky jsou většinou vázány na
rozhodnutí VH, takže se v průběhu mezi těmito obdobími nemohou měnit. VV však
uchovává podněty z hnutí a bude k nim přihlížet při úpravě jak pravidel, tak DŘ.
Nejdříve však v roce ?????. Nebo následně na podnět delegátů VH.
.

SNH – VV – roční výroční zpráva. 2010
V březnu 2010 byl zvolen nový VV SNH. Tento výbor z více jak z poloviny obnoven novými tvářemi.
Po následném rozdělení do jednotlivých komisí složení výboru vypadalo následovně.
Komise rozhodčích : Aleš Liška
Komise mládeže: Ctirad Štěpánek
Komise marketinková: Václav Kočí
Komise STK: Jiří Bláha
Hospodářská komise: Ivo Toman
Trenérská rada: Karel Schwarzer
Člen VV bez zařazení: Jan Václavek
Organizační komise a místopředseda SNH: Josef Popelka
Předseda SNH: Jaroslav Holý

Zapracovat do zprávy , že oddíly neplatí na konci roku finanční pohledávky vůči svazu. Osek nad
Bečvou byl též zveřejněn, dle mého názoru se nepřiměřeně rozčiloval a posílal svůj dopis na všechny
OSK. S tím , že se mimo jiné podivujou, kolik oddílů neplatilo. Bohužel je to tak. V případě jakéhokoliv
problému bych doporučoval nejdříve zavolat a pokud se to nevyřeší, tak psát pomlouvačné
neověřené dopisy.
Vážení předsedové oblastí,
ihned po přijmutí mailu od pana Urbana z oddílu Osek nad Bečvou jsem podnikl kroky ke
zjištění stavu pokud se týká plateb zaslaných oddílem Osek nad Bečvou na SNH.
Musím konstatovat, že oddíl Osek nad Bečvu má všechny platby a finanční závazky vůči
Svazu zaplacené a to k dnešnímu dni.
Na druhou stranu musím však konstatovat, že skutečně je dost oddílů, které ve
stanovené lhůtě se finančně nevyrovnaly. Což bohužel není asi chybou SNH, ale oddílů
samotných. Ještě dnes přišli dvě platby a další od uvedených oddílů jsou již zaplacené.
Takže jak je vidět, ne vždy je problém na straně Svazu.
Chtěl bych vás současně požádat, pokud máte ještě, kdokoli, nějaké finanční
nestrovnalosti, volejte nejprve hospodáře svazu pana Tomana, následně popřípadě i mne
ať dáme vše do pořádku.
Zdravím všechny
Holý Jaroslav, př. SNH

