
 

 

Zápis za schůze 
ze dne 15.4.2019 

Přítomni: 

Hlásek Jaroslav, Hovorková Marcela, Jiránek Zdeněk, Borovka Jan, Větrovský 

Jiří 

Hosté: 

Krejčí Jiří, Houška Kamil, Tomáš Karel, Máče David 

Program: 

1. Šumavský Pohár 

Domluvit s Třeboní náklady na dopravu za Šumavský pohár 

2. Zápasy  

• 27.4.2019 ženy B do Jindřichova Hradce – doprava asi auta ? 

• 27.4.2019 starší žáci KP Strakonice – doprava Lokobus 

• 27.4.2019 ženy A – 15:00 hod. Pardubice (služba muži A) 

• 27.4.2019 muži – 17:00 hod. (služba ženy A) 

• 28.4.2019 mladší žáci KP Třeboň - doprava auta  

• 28.4.2019 žačky domácí blok se Sokolem Písek  

• 29.4.2019 žákyně Milevsko – doprava Lokobus (16:30 odjezd) 

3. Konference JčSH 

• Účast na konferenci 100% (delegátů), konferenci byl přítomen pan 

Petr Novák zástupce ČSH (dle mého názoru úplně zbytečně) 

• Podané zprávy od všech členů komisí při exekutivě JčSH 

• Pan Karel Šulc po skončení volebního období končí ve funkci 
předsedy JčSH 

• Zástupci Sezimova Ústí budou pořádat ve dnech 10 – 

12.1.2020 a ve dnech 17 – 19.4.2020 trenérský kurz pro 

získání licence „C“. Zájemci se mohou hlásit na e-mailu: 

trenér.c-su@seznam.cz  

(viz příloha tohoto zápisu) 

• Velká kritika od STK za přesouvání zápasů a neinformovanosti STK 
a komise rozhodčích. 

• Od příštího soutěžního ročníku 2019/2020 bude v jihočeském kraji 
zavedena povinnost vypisování zápisů v systému Hnet. Z toho 

plyne, že každý zástupce týmu obdrží přístup do Hnetu. 

• Na sezónu 2019/2020 se pokusí JčSH domluvit pevné termíny pro 

turnaje Šumavského poháru 
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4. Ostatní  

• Stále chybí platba za hostování žen v JH 

• Porucha světelné tabule nahlášena Milanovi Švecovi (výměna 
antény) 

• Dotaz na Milana Šveců ohledně konání dalšího kola školní ligy  

• Marcela Hovorková provedla vybavení klubovny (hrnečky, 

lžičky…), tak doufáme, že se neobjeví nějaký lžičko žrout a opět 

nezmizí nerez lžičky 😊 

• Se schůze VV TJ byl zatím zamítnut nákup světelné tabule do haly  

• Lokobus potvrzeny skoro všechny požadavky vyjma 11.5.2019 
(minižáci) 

• Držíme palcem všem kteří odjíždějí na v Velikonoční svátky na PHC  
Výsledky můžete sledovat na www.phc.cz 

• ve čtvrtek u Huga na zelené pivo (kdo bude mít na sobě něco 
zeleného má panáka zdarma prý)  

 

 

Výbor házené přeje všem hezké prožití 

velikonočních 
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schůze dne 29. 4.2019 od 18:00 hod. 


