
Svaz národní házené 
SPORTOVN  - TECHNICKÁ KOMISE 

 

 

 
 

22. 4. 2014 

L I G O V Ý   Z P R A V O D A J 
. 6 – 2013/14  

 
OBSAH: 

 

 

Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, I : 539 929, sekretá : Petr Holý 
telefon: +420 721 820 755, e-mail: narodnihazena@cuscz.cz, bankovní spojení: GE Money Bank - 1722109-504/0600 

www.svaznarodnihazene.cz 
 

edseda STK SNH:    Karel Schwarzer   -   kontakt: 602 729 232, e-mail: narodnihazenastk@seznam.cz 

  1. D ležité informace       str.   2 
a) úprava kontaktních údaj  sekretariátu SNH 

 b) nová elektronická adresa p edsedy STK SNH 
 c) informace o provedené antidopingové kontrole    
 d) úrazové pojišt ní len  SNH v roce 2014 
 e) ligový zpravodajce – kontakty 
 f) hlášení výsledk  ligových utkání 
  2. Rozhodnutí DÚ STK SNH       str.   3 
  3. Zm ny rozpisu vrcholných sout ží – JARO 2014   str.   4 
  4. Usnesení 17. Valné hromady SNH ze dne 5.4.2014   str.   5 
  5. VTM 2014 – celostátní soust ed ní žactva    str.   6 
  6. VTJ+J 2014 – celostátní soust ed ní juniorek a junior   str.   7 

 
 

Na ízení jednotných as  posledních dvou kol ligových sout ží 
STK SNH v souladu s ustanovením Propozic vrcholných sout ží l. A/8/d na izuje jednotné za átky 

posledních dvou kol ligových sout ží, a to následovn : 
 

   sobota 14. 6. 2014 - 1. liga muž       - 16:30 hod.  
      - 1. liga žen      - 15:00 hod.  

       - 2. liga muž  sk. A  - 16:00 hod.  
                          - 2. liga muž  sk. B  - 16:30 hod.  
  

   ned le 15. 6. 2014 - 1. liga muž       - 11:30 hod.  
                          - 1. liga žen      - 10:00 hod.  
                          - 2. liga muž  sk. A    - 11:00 hod.  
                          - 2. liga muž  sk. B    - 11:30 hod. 
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1. D ležité informace 
 

Úprava kontaktních údaj  sekretariátu SNH 
S ú inností od 1.2.2014 došlo ke zrušení GSM brány, pevné i faxové telefonní linky na 

sekretariátu SNH v budov  FA R na pražském Strahov .  
Od tohoto data je možné kontaktovat sekretariát SNH na telefonním ísle 

+420 721 820 755 nebo prost ednictvím e-mailu narodnihazena@cuscz.cz 
ípadn  je možné kontaktovat p edsedu SNH nebo p edsedu p íslušné odborné komise. 

 

Nová elektronická adresa p edsedy STK SNH 
S ú inností od 1.2.2014 došlo ke zm  kontaktní elektronické adresy p edsedy STK SNH        

pana Karla Schwarzera. Nová adresa je 

narodnihazenastk@seznam.cz 
Na elektronickou komunikaci zaslanou po 1.2.2014 na p vodní adresy nebude reagováno. 

 

STK SNH informuje ú astníky všech sout ží, že dne 29. 9. 2013 byla komisa i 
antidopingového výboru R provedena dopingová kontrola vybraných hrá  p i utkání 
první ligy muž  TJ P eštice – TJ S. Opatovice n/L. Výsledky všech testovaných hrá  byly 
negativní. Nicmén  STK SNH doporu uje aktér m všech utkání, aby svého ošet ujícího 
léka e informovali o skute nosti, že jsou aktivními sportovci pod dohledem 
Antidopingového výboru R, a s léka em konzultovali užívání všech lék  a p ípravk  

etn  dlouhodob  užívaných lék  na r zná chronická onemocn ní. 
 

Úrazové pojišt ní len  SNH v roce 2014 
I pro rok 2014 z stává v platnosti úrazové pojišt ní všech len  SNH sjednané 
prost ednictvím eské unie sportu s Pojiš ovnou VZP a.s. na základ  pojistné 
smlouvy . 1310000010. Bližší informace, formulá e a pokyny pro hlášení pojistných 
událostí jsou dostupné na internetové adrese 
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni/urazove-pojisteni-clenu.html 
 

  LIGOVÝ ZPRAVODAJCE:  Jana Sláde ková 
- telefon: 605 064 699 (zm na oproti Propozicím vrcholných sout ží) 
- e-mail: janasladeckova@seznam.cz 

 

Hlášení výsledk  utkání 1. i 2. ligy se provádí následujícím zp sobem: 
- výsledek utkání musí být nahlášen zpravodajci vždy v den utkání 
- sobotní utkání hlásit do p l hodiny po skon ení zápasu telefonicky, pak následn  
pouze na e-mail nebo prost ednictvím SMS 
- ned lní dopolední utkání hlásit do p l hodiny po skon ení zápasu telefonicky, pak 
následn  pouze na e-mail nebo prost ednictvím SMS, nejpozd ji však do 13:00 
hodin z d vodu bezproblémového zpracování a zve ejn ní výsledk  
- ned lní odpolední utkání hlásit do p l hodiny po skon ení zápasu telefonicky 
- hlášení provád t výhradn  na mobil 605064699 (záložní tel. 721820754 využívat 
jen ve zcela výjime ných p ípadech nap . p i technických potížích s hlavním íslem) 
- e-mail: janasladeckova@seznam.cz 

mailto:narodnihazena@cuscz.cz
mailto:narodnihazenastk@seznam.cz
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni/urazove-pojisteni-clenu.html
mailto:janasladeckova@seznam.cz
mailto:janasladeckova@seznam.cz
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2. Rozhodnutí DÚ STK SNH 
 
 

Rozhodnutí DÚ STK SNH . 25/2013-14 – dodatek . 3 ze dne 3.4.2014 
 
DÚ STK SNH dnem 3.4.2014 uvol uje závodní innost níže uvedenému oddílu, která mu byla 
zastavena Rozhodnutím . 24/2013-14 ze dne 4.3.2014: 
 
II. liga – muži – sk- A 
Sokol Osek u Rokycan 
 
Od vodn ní: Jmenovaný oddíl uhradil finan ní poplatky vyplývající z Propozic pro Vrcholné 
sout že dosp lých, ro ník 2013/14, oddíl A – Všeobecná ustanovení, . 7. Úhrada, písm. d),e) . 
Pou ení: Proti  rozhodnutí DK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního ádu- Námitky a odvolání 
dle  l. 1, odst.1, 1.1,  l. 3, odst. 3.2,3.3.   
 
 

Rozhodnutí DÚ STK SNH . 26/2013-14 ze dne 3.4.2014 
 
DÚ STK SNH trestá níže uvedené oddíly dle Sazebníku trest , oddíl B – kolektivy, lánek 1, 
pokutou 200.- K   
 
muži 
TJ DIOSS Ný any 
SSK Vítkovice 
1.NH Brno 
TJ Plze  Újezd 
TJ Sokol Podlázky 
 
ženy 
Sokol Tymákov 
 
Od vodn ní: Jmenované oddíly obdržely v práv  skon eném 40. ro níku P v národní házené 
celkem 5 a více ŽK, ímž jsou povinni uhradit p íslušnou ástku v dob  ur ené , oddíl IV. – 
všeobecné povinnosti ú astník  sout ží, l. 20, písm. e. - pen žní pln ní všeho druhu uložené 
ídicím orgánem provád t ihned, nejpozd ji do 8 dn  po obdržení zprávy, potvrzení nebo výpis o 

zaplacení zaslat orgánu, který pen žní pln ní uložil. 
 
Dále DÚ STK SNH trestá dle Sazebníku trest , oddíl B – kolektivy, lánek 1, oddíl SSK Vítkovice 
pokutou 500.- K  
 
Od vodn ní: Jmenovaný oddíl obdržel v práv  skon eném 40. ro níku P v národní házené celkem 
4 K, ímž je povinen uhradit p íslušnou ástku v dob  ur ené , oddíl IV. – všeobecné 
povinnosti ú astník  sout ží, l. 20, písm. e. - pen žní pln ní všeho druhu uložené ídicím 
orgánem provád t ihned, nejpozd ji do 8 dn  po obdržení zprávy, potvrzení nebo výpis o 
zaplacení zaslat orgánu, který pen žní pln ní uložil. 
Pou ení: Proti rozhodnutí DK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního ádu- Námitky a odvolání 
dle  l. 1, odst.1, 1.1,  l. 3, odst. 3.2,3.3.   
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Rozhodnutí DÚ STK SNH . 27/2013-14 ze dne 11.4.2014 
 
DÚ STK SNH se rozhodl na základ  žádosti hrá e oddílu NH evnice, Zelený Milan, . reg. 2022 o 
prominutí zbytku trestu ze dne 8.4.2014 ud leného za p estupek dne 6.10.2013 v utk. . 440 mezi 
družstvy NH evnice – TJ Všenice,  rozh. Mixtaj Ladislav, a to tento trest n e p r o m í j e t. 
Od vodn ní: Jmenovanému byl DÚ STK SNH uložen na základ  rozhodnutí . 12/2013-14, ze dne 
10.10.2013 disciplinární trest dle disciplinárního ádu – ST – oddíl A – jednotlivci, l.3, písm. d) – 
Ud lení osobního trestu za fyzické napadení rozhod ího na h išti i p i p erušené h e, zastavení 
závodní innosti, resp. výkonu funkce na 12 m síc . Den za átku trestu se stanovil na 7. íjen 
2013. DÚ STK se domnívá, že není k povaze provin ní výchovné tento trest promíjet. 
Pou ení: Proti rozhodnutí DÚ STK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního ádu – Námitky a 
odvolání dle l. 1, odst. 1, 1.1, l. 3, odst. 3.2, 3.3. 
 
 
 
3. Zm ny rozpisu vrcholných sout ží – JARO 2014 
 

Schválené zm ny 
 
1. liga muž  

87 26.4.2014 14,00 TJ S.Nezv stice - TJ Stará Ves n/O. 
82 27.4.2014 11,00 TJ S.Nezv stice - Sokol Svinov 

112 24.5.2014 16,00 TJ Stará Ves n/O. - TJ DIOSS Ný any 
 
1. liga žen 
286 26.4.2014 13,30 Sokol Tymákov - Sokol Kr ín 
303 25.5.2014 10,30 Sokol Dobruška - SK Chomutov NH 

 
2. liga muž  sk. A 
475 20.4.2014 14,30 TJ Všenice - TJ S.Záluží 
483 27.4.2014 14,00 TJ V eskovice - TJ Avia akovice 
484 27.4.2014 16,00 TJ S.Záluží - NH evnice 
468 3.5.2014 15,00 TJ S.Ejpovice - TJ V eskovice 
489 4.5.2014 14,00 TJ V eskovice - NH evnice 
490 4.5.2014 16,00 TJ S.Záluží - TJ Avia akovice 
493 11.5.2014 14,30 TJ Všenice - TJ V eskovice 
504 25.5.2014 16,00 TJ S.Ejpovice - TJ Šroubárna Žatec 

 
2. liga muž  sk. B 
677 20.4.2014 10,30 Sokol Dobruška - TJ Jiskra Humpolec 
681 27.4.2014 10,30 Sokol Dobruška - TJ Chropyn  
683 27.4.2014 9,00 Sokol Albrechti ky - TJ Jiskra Humpolec 
688 4.5.2014 10,30 Sokol Dobruška - TJ S.Osek n/B. 
706 25.5.2014 14,15 TJ S.Osek n/B. - SK Autonot Jihlava 

 
 

NEschválené zm ny 
 
2. liga muž  sk. A 
509 1.6.2014 10,30 TJ S.Ejpovice - Baník Most NH zm na asu na 15,00 
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4. Usnesení 17.Valné hromady SNH ze dne 5.4.2014 
 
Valná hromada Svazu národní házené: 
 
A. Projednala:  1. zprávu o innosti SNH za uplynulé období 
   2. zprávu Dozor í rady SNH 
   3. zprávu o erpání rozpo tu za rok 2013 
   4. návrh rozpo tu na rok 2014 
   5. návrh úpravy organiza ního ádu SNH 
    
B. Bere na v domí: 1. zprávu o innosti SNH za uplynulé období 
   2. zprávu Dozor í rady SNH 
 
C. Schvaluje:  1. zprávu o erpání rozpo tu za rok 2013 
   2. návrh rozpo tu na rok 2014 
   3. úpravu organiza ního ádu SNH v navrhovaném zn ní 
 
D. Pov uje: 1. VV SNH provád t v rozpo tu SNH nezbytné úpravy v pr hu roku dle 

aktuální situace zejména p i získávání dotací a informovat o t chto úpravách 
edsedy OSK, sdružené oddíly a kluby 

 
E. Volí: 1. novou DR SNH ve složení – p. Klas Karel, Menc František, Šatra Petr, 

Votýpka Václav, Schmidt Otto 
 2. p edsedu DR SNH – p. Klase Karla 
 3. delegáta SNH na Valnou hromadu eské unie sportu – p edsedu SNH pana 

Ji ího Cedidla 
 
F. Ukládá:  1. VV SNH 

a) projednat všechny diskusní p ísp vky p ednesené na 17. VH SNH a 
ihlížet k nim p i innosti a rozhodování v jednotlivých odborných oblastech  

b) zapracovat do propozic ligových sout ží, po ínaje ro níkem 
2014/2015, doporu ení pracovní komise, ustavené pro p ípravu herního 
systému ligových sout ží. 

c) z ídit pracovní skupinu pro p ípravu dlouhodobé sout že 
mládežnických složek na celorepublikové úrovni 

 
   2. Oddíl m, klub m SNH 

a) nadále získávat nové funkcioná e, trenéry a rozhod í a v novat 
zvýšenou pozornost a pé i mládežnickým družstv m, zejména se zam it na 
podporu innosti „p ípravek“ 

b) v novat pozornost vyhlašovaným grant m a dota ním titul m ze 
všech úrovní státní správy i samosprávy (stát, kraj, m sto, obec) a p ípadn  i 
soukromých i polostátních firem 

    
   3. jednotlivým OSK 
    a) aktivn  podporovat innost a sout že pro kategorii „p ípravek“  

 
V Praze dne 5. 4. 2014 
 
      Ing. Miroslav Jelen v.r.      Mgr. Ladislava Janková v.r.         Josef Blahuta v.r. 
     p edseda návrhové komise         len návrhové komise      len návrhové komise 
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5. VTM 2014 – celostátní soust ed ní žactva 
 
Vážení sportovní p átelé, funkcioná i, trené i, rodi e, hrá ky a hrá i národní házené, 
 

tak jako v minulých letech, uspo ádá i letos Svaz národní házené ve spolupráci s ob anským 
sdružením SK Kr ín celostátní soust ed ní žactva, a to v jednom termínu pro mladší i starší žactvo. 
 

Soust ed ní prob hne v termínu 29.6. – 6.7.2014 v Novém M st  nad Metují a Kr ín . 
 

ková hranice mladšího žactva je 8–12 let (v etn ), staršího žactva pak 13–15 let (v etn ). 
Výjime  je možná ú ast dít te o jeden rok mladšího i staršího než je uvedený limit (z d vodu 
kamarádství v oddíle, v p ípad  sourozenc  a podobn ). 

 
Na toto soust ed ní jsou každoro  vybírání zkušení a úsp šní trené i mládeže 

(pochopiteln  s pot ebnou kvalifikací) ze všech kout eské republiky, kde se národní házená hraje. 
 
 Cena soust ed ní je stanovena na 2.250,- K  za celé soust ed ní a jsou v ní zahrnuty 
veškeré náklady – doprava (p epravci z jednotlivých míst budou ur eni až podle zájm  d tí), strava 
(5x denn  + stálý pitný režim), ubytování (bude ve t ídách školy, t locvi nách ve vlastních spacích 
pytlích), nájmy za sportovišt , ceny za sout že a všechny další výdaje se soust ed ním spojené. 
 

ihlášky zasílejte co nejd íve na adresu: Ctirad Št pánek, Kr ín 200, 549 01 Nové M sto 
nad Metují (p ihlášku možno zaslat také e-mailem na adresu stepanek.c@tiscali.cz) Do konce 

síce kv tna obdrží p ihlášené d ti prost ednictvím svých trenér  materiály a podrobn jší 
informace pot ebné k soust ed ní. 
 

ípadné dotazy zodpoví a bližší info poskytne hlavní vedoucí VTM pan Ctirad Št pánek 
(telefon 606 541 198, e-mail stepanek.c@tiscali.cz) 
 
------------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---zde odd lit--- --- --- --- --- --- --- --- ----------------------- 
 
Jméno a p íjmení dít te: .......................................... datum narození:.......................………. 
 
Bydlišt : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefonní spojení: ................................................... mail: ................................................... 
 
Oddíl, za který hraje národní házenou: …………………………………………………………………………... 
 
Souhlasím s ú astí dít te na celostátním soust ed ní žactva v termínu 29. 6. - 6. 7. 2014. 
 
      Podpis rodi : ........................................... 
 

ání, p ipomínky, dotazy rodi : 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:stepanek.c@tiscali.cz
mailto:stepanek.c@tiscali.cz
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6. VTJ+J 2014 – celostátní soust ed ní juniorek a junior  
 
VV SNH spolu s TR SNH po ádá 

 
43. ro ník výcvikového tábora juniorek a junior  

 
Soust ed ní prob hne v termínu 29. 6. – 5. 7. 2014 v CHROPYNI 

   
Výcvikový tábor má poskytnout vybraným nejlepším mladým hrá m a hrá kám národní 

házené vyšší typ odborného výcviku, dvoufázový zp sob tréninku a vyšší metodiku naší národní 
hry.     

Krom  obvyklého tréninkového programu, prov rky fyzické a atletické p ipravenosti 
astník , tréninkových zápas  s oddíly v okolí a záv re ného utkání ECHY - MORAVA, jsou 

sou ástí programu VTJ kulturní a zábavné po ady, táborák, koupání, výlety a další nápady, kterým 
se meze nekladou.  

 
ková hranice pro ob  kategorie je stejná – datum narození od 1. 9. 1992 do 31. 8.1998 

 
TR SNH žádá oddíly, aby p istupovaly k výb ru zodpov dn  a vyslaly na tuto akci pouze 

hern  kvalitní a moráln  vysp lé jedince. V žádném p ípad  nechápejte VTJ + J jako p ípravku pro 
za ínající hrá e a hrá ky. Jejich jména uve te na p ipojené p ihlášce v po adí podle hrá ské 
výkonnosti tak, aby v p ípad , že by po et všech p ihlášených zájemc  p esáhl kapacitu ubytování, 
mohla TR SNH odmítnout p ijetí zájemc  na posledních místech. 

Žádáme oddíly národní házené, aby ve svých oddílech projednaly pozvání na výcvikový 
tábor a sd lily nám závazn  jména zájemc  na p ipojených tiskopisech nejpozd ji do 10. kv tna 
2014 na adresu sekretariátu SNH, p edepsanou v hlavi ce dopisu. Na pozd ji došlé p ihlášky 
nebude brán z etel. V p ihlášce uve te jméno, adresu v etn  PS , datum narození, íslo 
ob anského pr kazu, hrá skou charakteristiku (branká , obránce, záložník, úto ník). Po adí 

ležitosti tvo te od prvního místa. V p ípad  velkého zájmu se budou škrtat zájemci 
z posledních míst seznamu. 

 
ležité: 

1. P ísp vek pro ú astníka je 2.000,-K  
2. Z této ástky se hradí ubytování, stravování a p ípadné ostatní náklady spojené s VTJ+J 
3. Úhradu p ísp vku m že poskytnout vybraným hrá kám a hrá m z ásti nebo zcela oddíl nebo 
TJ za vzorné pln ní povinností nebo za vzorný výkon. Cestovné si hradí každý sám.       
4. Zájemci o VTJ+J zašlou na SE SNH nejpozd ji do 10. 5. 2014 jmenovit  vypln nou p ihlášku 
prost ednictvím svého mate ského oddílu, kde bude podpis a razítko oddílu NH a jeho právního 
subjektu 
5. HK a SE SNH rozešle na p íslušné oddíly jmenovit  složenky pro každého zájemce tak, aby 
celková ástka byla zaslána na ú et SNH nejpozd ji do 10. 6. 2014 (kdo tuto ástku neuhradí, 
nebude za azen). Úhradu je možné provést rovn ž bezhotovostním p evodem na ú et SNH 
s použitím p íslušného variabilního symbolu uvedeného na složence. 
6. Pro všechny, kte í se nedostaví a jsou písemn  p es SE SNH omluveni je sank ní poplatek 20% 
vyhlášené ástky, pokud se n kdo nedostaví bez omluvy, ástka v plné výši propadá ve prosp ch 
po adatele. 
 

šíme se na ú ast vašich dívek a chlapc . 
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Prohlášení zákonných zástupc  dít te 

 
Prohlašuji, že ošet ující léka  nena ídil našemu dít ti - jméno : ……………………………… 
 
Rodné íslo:…………………….. bytem:……………………………………………………. 
 
zm nu režimu. Dít  nejeví známky akutního onemocn ní (pr jem, teplota apod.) a okresní hygienik 
ani ošet ující léka  nena ídil karanténní opat ení. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech 

išlo toto dít  do styku s osobami, které onemocn ly p enosnou nemocí. 
Dít  je schopno zú astnit se letního sportovního soust ed ní junior  a juniorek v CHROPYNI ve 
dnech 29. 6. - 5. 7. 2014. 
Jsem si v dom(a) právních následk , které by m  postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 
nepravdivé. 
 
V:……………………..…….  Dne : 29.6.2014. 
 
………………………………………………. 
podpis zákonných zástupc  dít te 

 
(toto potvrzení musí být datováno ke dni nástupu na akci) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Prohlášení osob starších 18 let 

 
Prohlašuji, že ošet ující léka  nena ídil m  jméno : …………………………………….…. 
 
Rodné íslo:…………………….. bytem:……………………………………………………. 
 
zm nu režimu. Nejevím známky akutního onemocn ní (pr jem, teplota apod.) a okresní hygienik 
ani ošet ující léka  m  nena ídil karanténní opat ení. Není mi též známo, že v posledních dvou 
týdnech jsem p išel do styku s osobami, které onemocn ly p enosnou nemocí. 
Jsem schopen zú astnit se letního sportovního soust ed ní junior  a juniorek v CHROPYNI ve 
dnech 29. 6. - 6. 7. 2014, ve funkci m  sv ené. 
Jsem si v dom(a) právních následk , které by m  postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 
nepravdivé. 
 
V:……………………..…….  Dne : 29.6.2014. 
 
…………………………… 
podpis ú astníka 

 
(toto potvrzení musí být datováno ke dni nástupu na akci) 
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	2. Z této částky se hradí ubytování, stravování a případné ostatní náklady spojené s VTJ+J
	Těšíme se na účast vašich dívek a chlapců.


