
 

 

Zápis za schůze 
ze dne 3. 9.2018 

 
Přítomni: 

Hlásek Jaroslav, Reitinger Jan, Borovka Jan, Jiránek Zdeněk, Větrovský Jiří, Jelínek 

Luděk 

Hosté: 

Mráz Jakub, Pittner Jan, Tomáš Karel 

 

Program: 

 

1. zápasy a doprava 

 rozdané rozpisy na II. ligy a ČP 

 5. 9. 2018 -  I. kolo ČP žen od 18:30 hod. s Házená Jindřichův Hradec 

(zápis: Větrovský, Oupicová či někdo jiný, pokladna: Borovka, Hlavní 

pořadatel Jiránek) 

 15. 9. 2018  

- KP mini a ženy B Jindřichův Hradec - doprava Stibus odjezd bude upřesněn 

podle posunutí zápasů. Mladší žačky a starší žačky přeložené utkání bez 

vědomí výboru (uhradí poplatky za přeložení a dopravu z vlastních 

zdrojů) 

- ČP muži  Ledeč nad Sázavou – Lokobus odjezd bude určen podle sdělení 

začátku utkání od pořadatele  

- II. liga ženy Loko ČB – Slavoj Tachov (služba na zápas bude určena až podle 

vývoje situace v JH) 

 16. 9. 2018  

mladší žáci turnaj Strakonice, doprava: auta (bude proplacen cesťák) 

 Na žádost trenérů bude dopravu řešit pouze výbor. Rozpis soutěže bude 

striktně dodržován. V případě změny dopravy bez souhlasu výboru půjdou 

storno poplatky za dopravu za týmem a další vzniklé náklady na dopravu si 

bude řešit tým sám. Změna termínů zápasů nahlásit 3 týdny předem. 

2. Finance 

 od 1. 10. 2018 bude novou pokladní Bc. Marcela Hovorková 

 J. Hlásek uhradí poplatek za startovné do krajských soutěží na VS 100607 

 zaplaceny průkazky Bicenc a Steiger (550,-) 

 zaplaceno IS za družstvo žen  

 hala za srpen 15 hodin  

3. Info 

 Hrací systém soutěží  

- mini žáci – klasická házená (zrušení celoplošné osobní obrany, počítání 

skóre, budou i tabulky. Mini žáci budou mít registrační průkazy kvůli 



 

 
zadávání do handbalnetu. Zákaz používání lepidel. Na zápas bude vystaven 

zápis!!!!. Povolena kombinovaná osobní obrana. 

- mladší žactvo – klasická házená (zrušení celoplošné osobní obrany. Zákaz 

používání lepidel. Na zápas bude vystaven zápis!!!!. Povolena kombinovaná 

osobní obrana. Hrací doba 2x15 min – turnajový systém) 

- starší žáci  - klasická házená (zrušení celoplošné osobní obrany. Na zápas 

bude vystaven zápis!!!!. Povolena kombinovaná osobní obrana. Hrací doba 

2x20min – turnajový systém). Používání lepidel záleží na trenérovi  

 Šumavský pohár  

- nikdo nic neví, zatím termíny v Linci 13. 10. 2018 starší žáci a 14. 10. 2018 

mladší žáci, 18.11.2018 turnaj v mladší Třeboň  

 zažádali o nové přístupy do hnadbalnetu, kvůli psaní zápasů elektronicky 

pro Jan Pittner a Michal Kotvald 

 podepsána smlouva o hostování hráček do JH, bude ještě doplněna smlouva 

za Haňkovou (tam bude priorita v JH starší dorostenky a v případě zranění 

brankařek bude hrát za Loko). 

 dne 4. 9. 2018 přišla žádost o hostování Jany Rusfelové do JH za stejných 

podmínek jako u předchozích případů (vyjádření hlavně trenéra a výboru do 

středy) 

4. úkoly  

 J. Hlásek zajistí autobusy na utkání 15. 9. 2018 (lokobus + Stibus) 

 J. Hlásek Zaplatí poplatky  

 J. Borovka předá hodiny za halu srpen 18 – Hlásek + Hovorková 

 J. Větrovský domluví halu na turnaje KP 

 J. Hlásek koukne na regály  

 

5. Důležité 

Dne 24. 9. 2018 proběhne volební valná hromada oddílu házené 

v hospodě „ U Huga“ od 18:30 hod. 

Účast 

- výbor a trenéři  

- všichni muži co mají zaplaceny příspěvky do TJ na rok 2018 

- všichni ženy co mají zaplaceny příspěvky do TJ na rok 2018 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

program bude upřesněn. Kdo by měl zájem pracovat ve výboru a okysličit 

výbor novou krví, ať se nestydí a přihlásí se. 

 

 

 

 

 

Další schůze dne 10. 9.2018 
 


