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

29. 10. 2010

Z Á P I S č. 6/2010
ze zasedání VV SNH, které se konalo 21. října 2010
od 9:00 hod. – Praha Strahov
Přítomni: J. Holý, , J. Bláha, V. Kočí, C. Štěpánek, A. Liška, I. Toman, Mgr. M. Šír, JUDr. M. Kříž, L.
Dlouhý
Omluveni: Ing. J. Popelka, Mgr. J. Václavek, K. Schwarzer, 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 33/2010 - úkol trvá
a) ukládá SE dokončit ve spolupráci se Skartační a likvidační komisí inventarizaci do 30.11.2010
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 do 11.11.2010
USNESENÍ 48/2010 - VV bere zprávu na vědomí a
c) ukládá př. MaK vypracovat jednotné formuláře pro vyúčtovávání akcí
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
USNESENÍ 50/2010 - VV schvaluje zápis z minulé schůze
2. Zpráva předsedy VV SNH
- př. VV informoval o účasti na poradě předsedů volebního koše a poradě předsedů jednotlivých sportů
sdružených v ČSTV
- př. VV informoval o odložení mimořádné Valné hromady ČSTV na rok 2011
USNESENÍ 51/2010 - 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 oddílu TJ Spartak Modřany pořádat Kvalifikaci žen o 1. ligu 2011/2012
- SE informoval o žádosti oddílu Sokol Krčín o titul „Mistr národní házené“ pro Jiřího Mikoláška
- SE informoval o žádosti oddílu Baník Most o možnost postoupit do Kvalifikace žen o 1. ligu 2011/2012
i přesto, že příslušný OP žen nesplňuje podmínku pro dlouhodobou soutěž dle SŘ odd. II. čl. 9 2b
USNESENÍ 52/2010 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá SE provést kontrolu žádosti oddílu Sokol Krčín o udělení titulu „Mistr národní házené“ pro
Jiřího Mikoláška
b) přesouvá rozhodnutí o žádosti oddílu Baník Most o možnost postoupit do Kvalifikace žen o 1. ligu
2011/2012 na příští zasedání VV
4. Zprávy a připomínky z hnutí
bod nebyl vyčerpán
5. 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 53/2010 - VV bere zprávu na vědomí
6. Příprava 37. ročníku Českého poháru – průběžná zpráva
- př. STK informoval o odehrání základních kol ČP mužů sk. A a C
- př. STK informoval, že jsou známi pořadatelé všech skupin ČP. U některých skupin se čeká na
oznámení termínu akce.
- př. MaK informoval o zajištění sportovní haly pro finále ČP dospělých v Brně
USNESENÍ 54/2010 - VV bere zprávu na vědomí
7. Zajištění semináře ligových trenérů
- diskutována otázka jednodenního nebo vícedenního semináře
- diskutována otázka celostátního semináře, příp. rozděleného na dvě či více skupin
- diskutována otázka místa konání (Praha Strahov, Nymburk, Brno - v rámci finále ČP)
- diskutována otázka programu (snaha o zatraktivnění programu, nové poznatky v tréninkovém procesu,
lepší komunikace mezi trenéry a vedením jednotlivých komisí SNH a další)
- diskutována otázka zapojení nových lektorů z řad čerstvých absolventů VŠ se sportovním zaměřením
USNESENÍ 55/2010 - VV bere zprávu na vědomí
8. Zprávy předsedů odborných komisí
STK
- př. STK informoval o žádosti oddílu TJ Sokol Nezvěstice o prominutí zbytku trestu pro hráče Martina
Bažanta
- př. STK otevřel staronovou otázku založení 2. ligy žen
- př. STK navrhl zavést povinnost mít vyškoleného trenéra pro každé ligové družstvo
KM
- př. KM informoval o termínech schůzí KM 27.11.2010 a 2.4.2011
- př. KM navrhl zapracovat do Propozic nového ligového ročníku povinnost pro každé ligové družstvo
mít trenéra 2. třídy nebo trenéra, který se zúčastní posledního semináře ligových trenérů. V případě
nesplnění této podmínky by bylo družstvo povinno uhradit 10 000 Kč (stejně jako když družstvo nemá
ligového rozhodčího)
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KR
- př. KR informoval o záměru snížit věkovou hranici rozhodčích pro ligový ročník 2011/2012
- př. KR informoval o spokojenosti s výkony nových ligových rozhodčích
- př. KR informoval o problematickém nasazování rozhodčích, kteří zároveň figurují jako hráči oblastních
nebo ligových družstev
- př. KR informoval o zkušenostech se zavedením povinnosti kapitánských pásek
HK
- př. HK informoval o finančních výsledcích mezizemských utkání Čechy - Morava
- př. HK informoval o vyúčtování ligových soutěží 2009/2010
- př. HK informoval o žádosti oddílů Sokol Dobruška a TJ Plzeň Újezd o zasílání finančních prostředků
na organizačního pracovníka místo na oficiální účet
- př. HK vznesl dotaz na limity finančních prostředků pro jednotlivé komise SNH
USNESENÍ 56/2010 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá př. KM zjistit zájem oddílů o zavedení 2. ligy žen do příštího zasedání VV
b) rozhodl zasílat veškeré finanční prostředky oddílům Sokol Dobruška a TJ Plzeň Újezd pouze
na oficiální účty příslušných právních subjektů. SE bude zároveň informovat organizačního
pracovníka oddílu o zaslání finančních prostředků.
9. Upřesnění programu následujících schůzí VV
- následující schůze VV se uskuteční v sobotu 13.11.2010 od 9:00 v Praze na Strahově. Na schůzi budou
přizvání předsedové jednotlivých OSK, případně jejich zástupci.
10. Různé
- př. MaK navrhl pozvat na finále ČP zástupce Českého svazu házené
- SE upozornil na rozložení finančních prostředků na účtech SNH a doporučil převést většinu finanční
hotovosti na účet GE
- př. SNH informoval o pozvání od TJ Avia Čakovice na Valnou hromadu oddílu dne 13.11.2010
- př. SNH požádal př. STK o předložení návrhu Propozic ligových soutěží 2011/2012 a 38. ročníku ČP
dospělých na prosincovém zasedání VV
- SE navrhl používat odlišnou barvu registračních průkazů pro mladší a starší žactvo
- SE navrhl používat odlišnou barvu registračních průkazů pro funkcionáře a zavést u nich čísla
registračních průkazů
USNESENÍ 57/2010 - VV bere zprávu na vědomí a
ukládá př. STK předložit návrh Propozic ligových soutěží 2011/2012 a 38. ročníku ČP dospělých na
prosincovém zasedání VV
Zapsal: Luboš Dlouhý
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ROZDĚLOVNÍK :
Zápis a pozvánka na schůzi: VV SNH, př. DR SNH, SE SNH, Mgr. M. Šír a př. OSK
Pozvánka na zasedání VV SNH
Termín schůze : sobota 13. 11. 2010
BOD

Praha – Strahov 9:00
NÁPLŇ BODU

ZODPOVÍDÁ

1

Zprávy předsedů OSK

Předsedové OSK

2

Kontrola zápisu z minulého jednání VV SNH

OK

3

Zpráva předsedy VV SNH

Předseda VV

4

Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty

SE

5

Zprávy a připomínky z hnutí

OK

6

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

HK, SE

7

Zhodnocení ligových soutěží – podzim 2010

STK, KR

8

37. ročník ČP – průběžná zpráva

STK, KR

9

Příprava semináře ligových trenérů

TR

10

Zprávy předsedů odborných komisí

Předsedové komisí

11

Upřesnění programu následující schůze VV

OK

12

Různé

přítomní

