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Předseda komise mládeže SNH:    Bc. Pavla Jurtíková   -   kontakt: 777 043 002, e-mail: pavla.jurtikova@seznam.cz 

 
           V Praze 27. 12. 2013 

 

Zpráva KM SNH č. 1/2013 
  

 
Ze zasedání KM SNH 27. 12. 2013:  přítomni: P. Jurtíková, H. Jurtíková, J. Černý,  

M. Kratochvíl, V. Jezbera, Z. Kalčík 
        omluveni: L. Janková 
Program: 
 

1. Úvod 

o Nástin představy budoucí práce KM 

Předsedkyně KM SNH Bc. Pavla Jurtíková uvedla svou vizi práce komise. Členové jednohlasně 
podpořili její představu, aktivně působit na vývoj práce s mládeží, pořádání vrcholných akcí. 
 
Současně děkuje všem členům hnutí za připomínky a návrhy pro možné budoucí aktivity v oblasti 
mládežnického sportu.  
 

2. Zajistit kontakty a spojení do oblastí, pravidelná informovanost KM SNH o dění 

v oblastech 

Předsedkyně KM SNH uložila členům KM SNH zajišťování informací ohledně vývoje situace 
mládeže v oblastech. (termíny ZHP, výsledky ZHP a dlouhodobé soutěže, tabulky, počty 
družstev…).  
 

ZČ – Zdeněk Kalčík 

SČ – Vít Jezbera 

VČ – Ing. Jiří Černý  

JM – Bc. Michal Kratochvíl 

StČ – Mgr. Ladislava Janková 

SM – Mgr. Hana Jurtíková 
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3. MČR a PČR 

Pořadatelství MČR, PČR bylo na základě podaných žádostí a hlasování v Komisi přiděleno 
následovně: 

MČR 
 

Kategorie oddíl oblast Počet žadatelů* (výsledek 
hlasování) 

Ostatní žadatelé 

mladší žačky Přeštice ZČ 1 _ 

mladší žáci Studénka SM 1 _ 

starší žačky Chropyně SM 2 (7/7) Vracov 

starší žáci Studénka SM 1 _ 

dorostenky Vracov JM 2 (7/7) St. Ves n/O 

dorostenci Řevnice StČ 2 (4/7) Krčín 

 
*žádosti, které přišly KM SNH 
V tabulkách nejsou uvedeny celé oficiální názvy oddílů. 

PČR 
 

Kategorie oddíl oblast Počet žadatelů* (výsledek 
hlasování) 

Ostatní žadatelé 

mladší žačky Březno StČ 2 (7/7) St. Ves n/O 

mladší žáci Most SČ 1 _ 

starší žačky Žatec SČ 2 (4/7) Tymákov 

starší žáci NH Brno JM 3 (7/7) St. Ves n/O 
Most 

dorostenky Ejpovice ZČ 1 _ 

dorostenci St. Ves n/O SM 2 (4/7) Veselí 
n/Moravou 

 
*žádosti, které přišly KM SNH 
V tabulkách nejsou uvedeny celé oficiální názvy oddílů. 
 

 
Termíny pořádání MČR a PČR: 

 
Starší žactvo:    13. – 15. 6. 2014 
Mladší žactvo, dorost:   20. – 22. 6. 2014 

 
Pořadatelství bylo přiděleno na základě těchto informací a kriterií: 

- Pořadatelská minulost pořadatele 

- Významné jubileum oddílu 

- Forma podání žádosti 

- Zázemí oddílu 
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- Zkušenosti s organizací turnajových akcí 

 

KM SNH ukládá zpracování propozic MČR Haně Jurtíkové, dále ukládá všem svým členům, na 
základě přidělené působnosti, oslovit možné kandidáty na posty ředitelů MČR a PČR.  
 
4. Výběrová utkání ČOS vs. ČUS (ČSTV) 

KM SNH projednala dotaz pana Mgr. Pavla Součka na pořádání utkání mezi ČOS a ČUS. KM tento 
bod nechala v řešení. 
 

o J. Černý představil situaci a historii těchto utkání 

o Diskuze 

o KM SNH ukládá paní Mgr. Jankové informovat členy KM SNH o způsobu financování utkání 

(akce) ČOS /ČUS.  

o Členové KM SNH navrhují VV SNH namísto pořádání utkání ČOS/ČUS pořádání výběrového 

utkání Čechy – Morava (resp. Východ – Západ) v dorosteneckých kategoriích, jako součást 

programu Čechy – Morava.  

o KM SNH ukládá předsedkyni KM informovat VV SNH o tomto návrhu a tento bod projednat 

na nejbližším zasedání VV SNH.   

o V návaznosti s tímto KM SNH ukládá svým členům zajistit trenérských týmů  

pro reprezentační týmy. 

 

5. Celostátní soustředění žactvo  

KM SNH ukládá Jiřímu Černému zmapovat názorovou situaci k celostátnímu soustředění 
v oddílech. 

 
6. Zavedení minižactva jako řádné věkové kategorie  

o Předsedkyně KM SNH představila vizi Západočeské oblasti.  

o Komisí byl projednán smysl a přínos kategorie přípravek pro hnutí NH. 

o  KM SNH nepodporuje výkonnostní pojetí kategorie minižastva v celorepublikovém 

měřítku z důvodu zdravotního a ontogenetického vývoje hráče, proto bylo zavedení 

celorepublikového soutěžního ročníku 2014/2015 v kategorii minižactvo 

jednohlasně zamítnuto.  

o KM SNH dále podporuje činnost přípravek a pořádání turnajů v rámci jednotlivých oblastí 

jako předpřípravu k závodní činnosti. Dále doporučuje a podporuje zavedení této činnosti 

v dalších oblastech. KM SNH ukládá všem členům nastudovat stávající pravidla (ZČ a SM) – 

„národní miniházené“ a popřípadě navrhnout změnu, na základě které budou pravidla 

sjednocena a uvedena jako oficiální.  

 

7. Zimní liga mládeže  

o KM SNH projednalo návrh paní V. Šmídlové (Sokol Tymákov) o zavedení Zimní ligy mládeže. 

KM SNH vzhledem k časové a finanční náročnosti a také na základě vyjádření některých 

oddílů pořádání této ligy v ročníku 2013/2014 nepodporuje.  

o Dále Komise zváží úpravu současného hracího systému ZHP tak, aby umožňoval větší 

zapojení oddílů do soutěžních klání mimo hlavní soutěžní období. 
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KM SNH ukládá Jiřímu Černému o zkontaktování V. Šmídlové. 
 
8. ZHP a turnaje mládeže v zimním nesoutěžním období 

o KM SNH ukládá svým členům zjištění termínů ZHP a turnajů mládeže ve všech oblastech a 

zveřejnit je napříč hnutím.  

9. Odsouhlasení termínu dalšího zasedání Komise 

o V řešení. 

 
Zápis ze schůze KM SNH byl schválen. 
 
 
Zpracovali za KM SNH: 
 
H. Jurtíková, M. Kratochvíl 


