Svaz národní házené
Z Á P I S č. 7/2015
ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 31. října 2015 v Praze
Přítomni: J. Cedidlo, I. Toman, O. Schmidt, Ing. M. Jelen, V. Šmídlová, Ing. P. Stiller, J. Holý, M. Gřes,
K. Klas (DR SNH), Mgr. M. Šír (čestný člen VV), Z. Soukup (SE SNH)
Hosté: L. Janková (StČ OSK), Ing. J. Popelka (SČ OSK), S. Vošický (JM OSK), C. Štěpánek (VČ OSK),
Mgr. T. Nikš
Omluveni: M. Leugner

1. Kontrola zápisu z minulé schůze
USNESENÍ 47/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. HK zpracovat a předložit vyúčtování ZLM a ZHP mládeže 2015
b) ukládá př. HK zpracovat a předložit ke schválení materiál Finance 2015 s výpočtem příspěvků
oddílů do rozpočtu SNH a podílu oddílu na dotacích
USNESENÍ 50/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
b) ukládá př. KM předložit závěry a návrhy pracovní skupiny nejpozději do konce roku 2015
USNESENÍ 57/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
c) ukládá př. TR znovu aktivizovat pracovní skupiny, které připravovaly návrhy nových herních
systémů ligových soutěží, projednat v těchto skupinách odehraný ročník 2014/15 včetně hodnocení
jednotlivých účastníků, ve skupině pro soutěže žen projednat vzniklou situaci při přípravě ročníku
2015/16 (problémy při naplňování 1. ligy žen, nenaplnění 2. ligy žen sk. B), a následně předložit
doporučení těchto pracovních skupin pro další ročníky ligových soutěží
i) ukládá př. HK zpracovat vyúčtování příspěvku oddílů na ligové rozhodčí za soutěžní ročník
2014/15 a provést zápočet výsledné částky spolu s vyúčtováním za soutěžní ročník 2013/14
s platbou druhé části příspěvku oddílů na soutěžní ročník 2015/16
USNESENÍ 59/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
d) ukládá př. KM a př. TR společně se svými komisemi projednat a následně předložit návrh možné
podpory plynulého přechodu frekventantů VTM na VTJ
g) ukládá př. HK zpracovat a předložit ke schválení celkové vyúčtování MaP ČR 2105
USNESENÍ 62/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. TR projednat změnu formátu mezizemských utkání žen v trenérské radě
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USNESENÍ 63/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. KM připravit kompletní souhrn všech návrhů směřujících k oficiálnímu zakotvení
kategorie přípravek do řádů a směrnic SNH – pojmenování, věkové kategorie, registrace v SNH,
uznávání družstev přípravek – a následně tento souhrn předat pravidlové komisi k projednání a
zpracování
b) ukládá př. KM připravit rovněž návrhy na aktualizaci pravidel pro přípravky reflektující
předložené závěry a návrhy KM
f) ukládá př. KM připravit detailní návrhy týkající se Superpoháru žactva a mezizemských utkání
v kategorii juniorů – organizační předpoklady, odhad časové a finančních náročnosti atd.
USNESENÍ 65/2015 (schváleno elektronicky dne 9. 10. 2015) – VV SNH po projednání:
a) schvaluje na základě žádosti oddílu TJ Přeštice a splnění předepsaných podmínek dle platných
směrnic udělení čestného titulu Mistr národní házené paní Veronice Volákové a paní Jitce
Kalčíkové
b) ukládá SE zajistit vyhotovení příslušného diplomu
c) pověřuje př. TR SNH zajistit předání ocenění v rámci oslav oddílu TJ Přeštice
USNESENÍ 66/2015 – VV SNH schvaluje zápis z minulé schůze

2. Zprávy a připomínky předsedů OSK SNH
StČ

VČ

JM

SČ

SM

- zprávu přednesla předsedkyně StČ OSK p. Ladislava Janková
- počet družstev v oblastním přeboru je stabilní, všechny soutěže v oblasti odehrány
- oblastní kola zimních soutěží (ZHP a ZLM) jsou termínově pokryty
- informace o změně vlastníka sportovní haly v Řevnicích, kterou využívá jak OSK, tak SNH
- zprávu přednesl předseda VČ OSK p. Ctirad Štěpánek
- počet družstev v oblastním přeboru je stabilizovaný a soutěže probíhají bez problémů,
soutěže mládeže se hrají 4kolovým systémem
- oblastní kola zimních soutěží (ZHP a ZLM) jsou termínově pokryty
- zprávu přednesl předseda JM OSK p. Stanislav Vošický
- počet družstev v oblastním přeboru je stabilní, všechny soutěže v oblasti odehrány
- př. JM OSK požádal, zda by bylo možné zveřejňovat s větším předstihem (dříve než
v červenci) plánované termíny a rozsah zimních soutěží, zejména mládeže, a to z důvodu
nutnosti včasného objednávání termínu ve sportovních halách
- zimní soutěže jsou připraveny, na mládežnické ZHP požádala JM OSK prostřednictvím SNH
o dotaci na jihomoravský kraj, zatím není znám výsledek
- zprávu přednesl předseda SČ OSK p. Josef Popelka, zpráva byla předána i v písemném
vyhotovení, která je přílohou zápisu
- v mistrovských soutěžích 2015/16 startuje 42 družstev ze SČ oblasti, z toho 28
mládežnických, tzn. úbytek o jedno družstvo dospělých a pět družstev mládeže
- ve spolupráci se ZČ OSK probíhá sdružená soutěž dorostenců a dorostenek, které se za SČ
oblast účastní Baník Most NH
- v SČ oblasti byly uspořádány celostátní oslavy 110 let NH včetně Superpoháru mládeže
- požadavek na dotaci pro OSK na rok 2016 ve výši 35.000,- Kč, SČ OSK nepožaduje žádné
medaile nad rámec standardně dodávaných počtů
- kritika velmi špatné informovanosti oddílů ze strany VV, chybějící zápisy z jednání VV i
informace většiny odborných komisí
- zprávu přednesl př. SM OSK pan Otto Schmidt, podrobné informace jsou ve zprávách OSK
- v SM oblasti probíhají letní i zimní soutěže ve všech kategoriích, rovněž činnost družstev
přípravek se daří úspěšně rozvíjet
- SM OSK v posledním období neřešila žádný závažný problém
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ZČ

- zprávu přednesl př. ZČ OSK pan Ivo Toman
- rovněž v ZČ oblasti probíhají soutěže ve všech kategoriích, počet družstev v soutěžích je
stabilní, nicméně se v mládežnických kategoriích množí starty družstev mimo soutěž
- podrobné informace o dění v oblasti jsou k dispozici ve zprávách SM OSK
- předseda VV SNH poděkoval všem předsedům OSK za přednesené zprávy a ta odváděnou práci
v oblastech, zároveň uvedl, že kritika za chybějící zápisy z VV je oprávněná, VV se je vědom tohoto
problému a v této oblasti vidí velký prostor pro zlepšení do budoucna
USNESENÍ 67/2015 – VV SNH bere informace na vědomí

3. Zpráva předsedy VV SNH
- informace o ukončení pracovního poměru sekretáře SNH p. Petra Holého k 30. 9. 2015, pracovní
poměr byl ukončen dohodou s jednoměsíčním odstupným
- př. VV SNH poděkoval panu Holému za odvedenou práci pro SNH za dobu jeho působení na SE
- př. VV SNH předsedům OSK osobně představil nového sekretáře SNH pana Zdeňka Soukupa
- informace o aktuálním vývoji v kauze p. Kočího – probíhá exekuce, k 31. 10. 2015 dorazily na účet
SNH splátky v celkové výši cca 91,8 tis. Kč
- př. VV SNH informoval o obdrženém dopisu ze dne 22. 9. 2015, ve kterém dosavadní člen VV SNH
pan Karel Schwarzer vystoupil ze SNH, Sokol Svinov jako mateřský oddíl potvrdil toto vystoupení
dne 7. 10. 2015, k tomuto datu zaniklo členství pana Karla Schwarzera ve Svazu národní házené a
tím také zaniklo jeho mandát člena Výkonného výboru SNH
- př. VV SNH navrhl kooptaci pana Martina Gřese na uvolněné místo člena Výkonného výboru SNH
- informace z jednání pracovní skupiny Sport 2012, zejména v oblasti financování sportu jak
z MŠMT, tak z loterijních prostředků přes ČOV
- informace k plánované volební valné hromadě ČUS, zatím jediným kandidátem na předsedu ČUS
je stávající předseda JUDr. Miroslav Jansta
- informace k dotacím z MŠMT na rok 2016 – do oddílů byl odeslán informační dopis, všechny
oddíly se o pomoc se zpracováním žádostí o dotace mohou obracet na servisní centra sportu ČUS,
které působí ve všech regionech
- informace o obdržených nabídkách na informační systém SNH ze strany dvou z oslovených firem,
a to Metrosys solution s.r.o. a Neuman Company s.r.o.
- informace o obdrženém vyúčtování (faktury) ze strany pořadatele oslav 110 let národní házené
SK Chomutov NH, HK SNH nyní provádí kontrolu vyúčtování
USNESENÍ 68/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje s platností od 31. 10. 2015 kooptaci p. Martina Gřese za člena Výkonného výboru SNH
b) ukládá př. VV zveřejnit informaci o změně ve složení VV SNH na www stránkách SNH
c) pověřuje pracovní skupinu ve složení I. Toman, O. Schmidt a J. Cedidlo provedením vyhodnocení
jednotlivých nabídek na IS SNH a ukládá této pracovní skupině předložit závěry a návrh dalšího
postupu na příštím zasedání VV SNH
d) vyslovuje podporu p. JUDr. Miroslavu Janstovi pro volby předsedy ČUS

4. Informace předsedy DR SNH
- informace z jednání DR SNH dne 29. 8. 2015 v Nymburce, zápis předán
- informace o zvolení p. Františka Mence do funkce místopředsedy DR SNH
- připomínky k oslavám 110 let národní házené v Chomutově
- doporučení na vyplácení cestovného pro ředitele a rozhodčí formou zkrácené náhrady za
používání osobního automobilu také při mládežnických akcích, zakotvit v hospodářské směrnici
pro jednotlivé akce
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USNESENÍ 69/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) nesouhlasí s názorem a doporučením DR SNH na zavedení vyplácení náhrad cestovného formou
zkrácené náhrady za používání automobilu pro mládežnické akce

5. Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
- veškerá došlá pošta byla průběžně předávána na členy VV a operativně řešena
- informace z porady sekretářů sportovních svazů
- informace o vyjasnění situace ohledně ochrany objektu a nájmů na Strahově
- informace o postupu vyklizení a úklidu skladu, skartace starých dokumentů ve spolupráci
s předsedou DR SNH, v skladu je rovněž starý inventář v majetku sáňkařského svazu (psací stůl,
skříň, kuchyňská linka)
USNESENÍ 70/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. VV kontaktovat sáňkařský svaz s dotazem, zda starý inventář uložený ve skladu SNH
má ještě v evidenci a má o něj zájem, případně jej vyzvat k převzetí tohoto inventáře

6. Ligové soutěže 2015/16, příprava ročníku 2016/17
- krátké zhodnocení podzimní části soutěží provedl př. STK, k vydání se připravuje závěrečný
zpravodaj po podzimní části soutěží
- nejzávažnějším problémem nepochybně bylo vystoupení družstva Sokol Bakov n/J. z první ligy
žen ke dni 6. 10. 2015, jako důvod bylo oddílem uvedeno zranění řady hráček a jejich pracovní
vytížení ve směnném provozu); veškerá odehraná utkání byla anulována, nicméně není zcela jasný
postup v dalších bodech (evidence karet, statistiky atd.)
- oddíl TJ Přeštice vznesl podnět k potrestání oddílu Sokola Bakov n/J. kromě pokuty za vystoupení
ze soutěže rovněž povinností úhrady nákladů na cestovné těm oddílům, které do Bakova zajížděly
k utkáním, která byla následně anulována
- př. DÚ STK informoval o vynesených trestech v průběhu podzimní části soutěží a blíže vysvětlil
postup u nejzávažnějších přestupků
- př. TR informoval, že byly dodány všechna hodnocení soutěžního ročníku 2014/15, které nyní TR
zpracovává, postupně docházejí i hodnocení podzimní části ročníku 2015/16
- př. KR informoval o problémech s nasazováním rozhodčích, které souvisí jednak s vyšším počet
ligových utkání po zavedení 2. ligy žen a také s množstvím omluv rozhodčích, často na poslední
chvíli, obsazení všech utkání je často velmi komplikované a vyžaduje značné úsilí
USNESENÍ 71/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. STK připravit výklad čl. 65 Soutěžního řádu SNH a předložit jej na příštím zasedání
výkonného výboru SNH ke schválení
b) konstatuje, že případné uložení povinnosti úhrady cestovného oddílům ze strany Sokola Bakov
nemá oporu v platných řádech SNH a ukládá př. VV zaslat toto stanovisko oddílu TJ Přeštice

7. 42. ročník Českého poháru dospělých
- krátkou zprávu o odehraných základních kolech v kategorii mužů, k vydání je připraven pohárový
zpravodaj číslo 2
- osmifinálová a čtvrtfinálová kola jsou pořadatelsky zcela obsazeny, u semifinále zatím není
upřesněn pořadatel sk. F v kategorii žen, které se má konat v VČ oblasti
- rovněž zatím není žádný zájemce o pořádání finále 42.r. Českého poháru
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USNESENÍ 72/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. STK vydat v nejbližším možném termínu zpravodaj 42. ročníku Českého poháru
dospělých a pokračovat v přípravě a zajištění této akce
b) ukládá př. STK ve spolupráci s př. VV předložit na příštím zasedání VV návrh postupu pro případ,
že se nepřihlásí žádný zájemce o pořádání finálového turnaje 42.r. Českého poháru

8. Mládežnické akce 2016 – ZLM, ZHP, MaP ČR, VTM, VTJ
- př. KM informovala o zveřejnění závěrečných zpravodajů ZHP 2015 a MaP ČR 2015, závěrečný
zpravodaj ZLM 2015 bude zveřejněn dodatečně
- př. KM předložila k projednání návrh propozic Zimních halových přeborů a Zimní ligy mládeže
- v rámci propozic bylo navrženo udělování medailí za umístění na prvních třech místech i při
turnajích ZHP a ZLM
- př. KM předložila návrh na změnu termínové listiny MaP ČR a rozdělení akcí do třech víkendů, a
to z důvodu častých omluv rozhodčích a ředitelů akcí
- př. KM předložila návrh na povinné dokládání potvrzení o zdravotní způsobilosti hráčů mladších
15-ti let při akcích mládeže
USNESENÍ 73/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje udělování medailí za umístění na prvních třech místech v konečném pořadí daného
ročníku ZHP a ZLM
b) schvaluje Propozice Zimního halového poháru ČR mládeže 2016
c) schvaluje Propozice Zimní ligy mládeže 2016
d) ukládá SE SNH neprodleně rozeslat schválené propozice do oddílů a na OSK
e) ukládá př. VV zveřejnit schválené propozice na www stránkách SNH
f) potvrzuje původně vyhlášené termíny Mistrovství a Poháru ČR mládeže 2016, a to:
starší žactvo
17. – 19. 6. 2016
mladší žactvo a dorost
24. – 26. 6. 2016

9. Příprava 18. valné hromady SNH
- v rámci tohoto bodu byl projednán návrh nových stanov, které jsou v souladu s ustanoveními
nového občanského zákoníku
- text nových stanov představili a okomentovali jeho autoři pánové Josef Popelka a Tomáš Nikš
- v rámci projednávání byly diskutovány zejména tyto body:
- pevně stanovený počet členů VV (zákonný požadavek)
- konání VH 1x ročně (zákonný požadavek)
- možnost institucionalizace oblastních soutěžních komisí formou pobočných spolků (po
diskusi odmítnuto)
USNESENÍ 74/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) poděkoval pánům J. Popelkovi a T. Nikšovi za doposud odvedenou práci na přípravě nového
znění stanov
b) požádal autory stanov o zapracování připomínek z diskuse do znění stanov
c) ukládá př. VV předložit na příštím zasedání VV definitivní verzi návrhu nového znění stanov SNH,
který bude následně odeslán k připomínkování do oddílů
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10. Zprávy předsedů odborných komisí
Komise rozhodčích
- př. KR informoval o průběhu semináře i náhradního semináře ligových rozhodčích a také o školení
rozhodčích 2. a 3. třídy, které proběhly ve SC Nymburk
USNESENÍ 75/2015 – VV SNH bere informace na vědomí
Trenérská rada
- př. TR informoval o zrušení školení trenérů 2. třídy z důvodu nízkého počtu přihlášených zájemců,
což považuje za zarážející a alarmující
- př. TR informoval o připravovaném semináři ligových trenérů, jehož termín byl plánován na
březen 2016, nicméně vzhledem ke zrušení školení trenérů by bylo možné přesunout termín na
listopad 2015, nicméně by to bylo velice na rychlo
USNESENÍ 76/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) potvrzuje konání semináře ligových trenérů v březnu 2016
Vzhledem k časové tísni byly ostatní body jednání přesunuty na příští zasedání VV SNH.
Zapsal: Pavel Stiller a Jiří Cedidlo

Pozvánka na zasedání VV SNH
Termín schůze: Sobota 12. 12. 2015 od 10,00 hod.
Místo konání: Sportovní centrum Nymburk
BOD
NÁPLŇ BODU
1
Kontrola zápisu z minulého jednání VV SNH
2
Zpráva předsedy VV SNH
3
Informace předsedy DR SNH
4
Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
5
Ligové soutěže 2015/16, příprava ročníku 2016/17
6
42. ročník Českého poháru dospělých
7
Příprava mládežnických akcí 2016 – ZLM, ZHP, MaP ČR, VTM, VTJ
8
Příprava 18.Valné hromady SNH
9
Vývoj ekonomické situace SNH, Finance 2015, Výhled 2016
10
Zprávy předsedů odborných komisí
11
Různé

ZODPOVÍDÁ
Předseda VV
Předseda VV
Předseda DR
Sekretář
STK, DÚ STK, KR, TR, SE
STK, DÚ STK, KR, TR, SE
KM, TR
Předseda SNH
HK
Předsedové komisí
Přítomní

ROZDĚLOVNÍK :
Zápis a pozvánka: VV SNH, př. DR SNH, SE SNH, Mgr. M. Šír
Zápis bez pozvánky: členové DR SNH, předsedové OSK, sdružené oddíly

Svaz národní házené

151031 Zápis z jednání VV č. 7-2015

Informace pro rozšířené zasedání VV SNH z OSK Severočeské
oblasti
V červnu 2015 byly řádně dohrány všechny oblastní soutěže všech kategorií ročníku 2014/15.
Přehled vítězů OP:
Mladší žačky
KNH Litvínov
(3. místo MČR) – (Most – 6. místo PČR)
Mladší žáci
KNH Litvínov
(4. místo MČR) – (Žatec – 3. místo PČR,
Most A – 4. místo PČR)
Starší žačky
Baník Most NH A
(2. místo MČR) – (Litvínov – 4. místo PČR)
Starší žáci
TJ Šroubárna Žatec
(2. místo MČR) – (Most A – 5. místo PČR)
Dorostenky
K NH Litvínov
(5. místo MČR) – (SK Chomutov NH – 5. místo PČR)
Dorostenci
TJ Šroubárna Žatec
(4. místo MČR) – (Most – 4. místo PČR)
Ženy
KNH Chomutov A
(postup do II. ligy sk. A – Baník Most NH)
Muži
TJ J. Raspenava
(postup do II. ligy sk. A)
Přehled účastníků mistrovských soutěží v ročníku 2014/2015:
Kategorie
počet družstev celkem
z toho počet družstev mimo soutěž
2014/15
2013/14
2014/15
2013/14
Přípravka
3
ml. žáci
5
5
1
1
ml. žačky
5
5
st. žáci
6
6
1
1
st. žačky
7
6
2
dorostenci
3
3
dorostenky
4
5
muži
5
6
ženy
3
5
1
CELKEM
41
41
Vzhledem k tomu, že družstva „přípravky“ nehrála oficiální soutěž, došlo fakticky k úbytku
družstev v soutěžích OSK v dorostenkách, ženách (roli zde hrála účast ve II. lize) a mužích.
Naopak došlo k nárůstu v kategorii starší žačky.
V ligových soutěžích bylo z naší oblasti dále zapojeno celkem (v závorce ročník 2013/14):
I.liga
II.liga
muži
0
/0/
3
/3/
ženy
1
/2/
3
/0/
Muži a ženy TJ Šroubárna Žatec postoupili po vítězstvích ve II. lize do I.ligy.
Do OP sestoupili z II. ligy ženy SK Chomutov NH B a TJ J. Raspenava a muži KNH
Chomutov.
Celkový počet týmů v naší oblasti byl tedy 48 týmů, z toho 33 mládežnických.
V Severočeské oblasti se díky aktivnímu přístupu oddílů pořádaly následující
celostátní akce mládeže:
TJ Šr. Žatec
finále ZLM
dorostenci
KNH Litvínov
finále ZHP
starší žačky
Baník Most NH
PČR
mladší žáci
Dále byly uspořádány klubem SK Chomutov NH oslavy 110 let národní házené za
spolupráce oddílů v Mostě, Litvínově a Žatci.
Uskutečnily se tedy jak 4 turnaje Superpoháru mládeže, tak mezizemská utkání Čechy –
Morava v kategoriích juniorky, junioři, ženy a muži za účasti kamer ČT.

Proběhl také slavnostní večer s vyhlášením nejlepších národních házenkářek a házenkářů
za rok 2014 Městském divadle v Chomutově a v neposlední řadě pak turnaje starých gard
mužů a žen v Žatci, Mostě a Litvínově.
V červenci 2015 byl svolán letní aktiv oddílů a sportovních klubů, když bylo osloveno
všech stávajících devět oddílů.
Z účasti na mimořádné valné hromadě se omluvil zástupce oddílu Jiskry Hejnice.
Ze zasedání byl sepsán zápis, který VV SNH také obdržel.
OSK pracuje nadále ve stejném složení: p. Jaroslav Bukovský, Libor Kult, Josef Popelka
(předseda), Vladislav Kobera (místopředseda), Miroslav Smák, Petr Hojer.
Přehled účastníků mistrovských soutěží v ročníku 2015/2016:
I.liga ženy
2 (SK Chomutov NH, TJ Šroubárna Žatec A)
I.liga muži
1 (TJ Šroubárna Žatec A)
II.liga ženy
1 (Baník Most NH)
II.liga muži
2 ( Baník Most NH A, TJ J. Raspenava A)
Přípravka
3 oddíly (SKNH Louka, TJ Šr. Žatec, Baník Most NH – 3 až 5 družstev)
Mladší žačky
5 (původně 6, SK Chomutov NH odhlásil své družstvo až v průběhu soutěže)
Mladší žáci
4
Starší žačky
5 (z toho Baník Most NH B mimo soutěž)
Starší žáci
5
Dorostenky
3
Dorostenci
3
Ženy
3
Muži
5
CELKEM (2014/15) 42 družstev, z toho 28 družstev mládeže
V porovnání s předchozím ročníkem je úbytek o jedno družstvo dospělých a pět družstev
mládeže, což je alarmující a OSK se snaží jednáním s oddíly situaci řešit.
Bohužel se v podzimní části objevila nesehraná utkaní (1x muži – pozdní příjezd, 1x ml.
žáci, 2x ml. žačky a 1x dorostenci), což se v minulé sezóně nestalo a v OSK panuje velká
nespokojenost s přístupem oddílů.
Ve spolupráci s Zč OSK probíhá sdružená soutěž v kategorii dorostenců a dorostenek, kde
se účastní družstva Baník Most NH.
Přehled účastníků ZHP a ZLM v minulém ročníku 2014/2015:
Mladší žačky
4
Mladší žáci
3
Starší žačky
5
Starší žáci
4
Dorostenky
4
Dorostenci
3
CELKEM
23
Propozice na nový ročník ZHP 2015/16 již byly vydány a připravuje se rozpis turnajů.
Požadavek na dotace pro Sč OSK pro rok 2016:
35.000,- Kč, rozpočítáno na 37 družstev – dle přihlášek
SK Chomutov NH…4
Baník Most NH…9
TJ Šroubárna Žatec…8
KNH Chomutov…4
SKNH Louka…2
KNH Litvínov…5
TJ J. Raspenava…5

Požadavek na medaile:
Sč OSK nebude požadovat žádné medaile navíc pro družstva, která se na medailových
pozicích OP v ročníku 2015/16 umístí.
Nejbližší úkoly Sč OSK:
1) Zvládnout průběh ZHP a ZLM roku 2016
2) Zintenzivnit přípravu rozhodčích a podporovat účasti na seminářích či školeních
trenérů i rozhodčích
3) Zaměřit se na práci s dětmi ve věku „přípravky“
4) Snažit se o vytvoření vhodnějších podmínek pro rozšíření počtu družstev
v kategoriích dorostenek, dorostenců a žen – momentálně upraveny propozice tak,
aby děvčata a chlapci mladší 21 let mohli startovat v nižších soutěžích dospělých bez
omezení v počtu startů za tým hrající vyšší soutěž (ligová družstva) – podpořit
vnesení tohoto ustanovení i do propozic vrcholných soutěží dospělých SNH
Požadavky na VV SNH:
1) chybí informovanost oddílů o dění na úrovni VV – žádné zápisy, žádné kontakty na
OSK – nadále přetrvává absolutní neinformovanost z jednání VV – nemohu jinak než
říci, sliby chyby – za rok se nic nezměnilo
2) obdobně chybí informovanost z jednotlivých odborných komisí s výjimkou STK a DÚ,
KR – tady jen poznámka, proč nejsou zasílána jednotlivá nasazování rozhodčích také
na OSK? - a částečně, v poslední době zlepšující se, od KM – tady ale stále
postrádáme konečný oficiální zpravodaj ze ZLM 2015 – proč je ze ZHP a kategorie
dorostenci a dorostenky chybí?
Jak je potom naplňována oblast archivace, když nemáme v SNH ani základní
archivační materiály?
S tímto souvisí samozřejmě práce či „nepráce“ organizační komise.
Trochu nám chybí i komunikativnost ze strany TR.
Bohužel velice málo toho víme také od HK SNH, kterou považujeme za jednu ze
stěžejních.
Opakovaným požadavkem tedy je zlepšit celou tuto oblast informovanosti ve směru
nejen k OSK, ale celému hnutí.
3) OSK očekává, že TR ve spolupráci s OSK vyhodnotí řádně dva ročníky nejvyšších
soutěží, které se hrály dle návrhu pracovních skupin ligových oddílů a předloží na
nejbližší VH SNH, s OSK a ligovými oddíly prodiskutovaný, návrh na další zkvalitnění
a zatraktivnění nejvyšších soutěží, zejména u žen – Sč. OSK je nadále přesvědčena
o tom, že soutěže, především v ženské kategorii, je nutno stavět od zhora dolů –
potvrzuje to relativně velký zájem hrát minimálně II. ligu
4) Dotaz na STK – jak bylo postupováno v rozdělování pořadatelů od osmifinálových kol
výše letos a jak bude vše připraveno pro ročník následující ? – opět je to o
komunikaci a nebo též způsobu a přístupu k přidělování pořadatelství – Sč. OSK,
vzhledem k modelu letošního ročníku, počítá s tím, že v příštím ročníku budou
minimálně dvě čtvrtfinále nebo semifinále přidělena do Sč. oblasti a věří, že jí budou
přidělena

Za Sč OSK. Ing. Josef Popelka
Žatec, 31.10. 2015

