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ZÁPIS ZE SCHŮZE č. 1 
ze dne 3. 8.2020 

Přítomni: Hlásek Jaroslav, Větrovský Jiří, Jan Borovka, Jiránek Zdeněk 

Hosté: Zimmelová Lenka 

 

Program:  

1. Přestupy a hostování:  

• Joza Filip – přestup do HBC Strakonice – schváleno pouze za výchovné 

• Kojan František – přestup do HBC Strakonice – schváleno pouze za výchovné 

• Klimeš Petr – přestup do HBC Strakonice – neschváleno 

• Dolejšová Anna – hostování do Sokola Písek (WHIL), souhlas. Podmínky se 

Sokolem domluví Jirka Větrovský  

• Čapková Leontýna – hostování nebo limitovaný přestup do Jiskra Třeboň 

předběžně schváleno. Podmínky doladí Jirka Větrovský.  

• Janů Eliška – hostování nebo limitovaný přestup do Jiskra Třeboň předběžně 

schváleno. Podmínky doladí Jirka Větrovský. 

• Havlová Linda - – hostování nebo limitovaný přestup do Jiskra Třeboň 

předběžně schváleno. Podmínky doladí Jirka Větrovský. 

2. Požadavek LOKOBUS 

• byly vytvořeny požadavky na LOKOBUS (pouze ligové zápasy), po odsouhlasí 

rozpisu lig bude předán panu Hanzlíkovi.  

3. Český pohár  

• Ženy 2. 9.2020 od 18:30 hod. doma – Házená Jindřichův Hradec 

• Muži 5.9.2020 od 17:00 hod. venku – Spartak Sezimovo Ústí 

Do té doby musí být v H-netu u každého hráče/ky. Fotografie v předepsaném 

tvaru (kdo vygenerovaný přístup muže si fotku zadat již sám), zdravotní prohlídky 

uvedené v H-netu a zaplacený poplatek.  

Po dohodě na výboru zašlou trenéři mužů a žen seznam hráčů/ček, poplatek bude 

za ně uhrazen společně a pak až budou poplatky od nich vybrán.  Pokud se však 

rozhodnete o individuální platbu nic se neděje.  

Bez těchto splněných podmínek nebude moci hráč nastoupit k utkání (toto se 

bude časem týkat všech družstev). 

4. Zápasy 

• rozlosování – lig jsou již k dispozici  

• rozlosování – krajského přeboru zatím jen pracovní verze   

5. zpráva ze zasedání trenérské rady KP 

• Nastavení spolupráce mezi KT a kluby v JčK – pořádání seminářů pro trenéry 

(termíny budou upřesněny), pořádání kempů pro talentovanou mládež U15 

(termíny budou upřesněny) 
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• nabídka od krajského trenéra Míry Vávry o předvedení tréninkové jednotky či 

jiných herních činností  

• zavedení krajského kola Desetiboje mladšího žactva. Po dohodě všech trenérů 

v kraji bude tento desetiboj povinný, pro každý oddíl (včetně nás). Pravidla 

desetiboje a nácvik budou připraveny na soustředění ve Veselí nad Lužnicí. 

Dívky mají krajské kolo 28.11.2020 asi Strakonice 

Hoši se termín a místo stále v jednání!!! 

Účast povinná (Goťa bude muset začít trénovat, aby zvládnul 😊) 

• V roce 2021 bude v Olomouci olympiáda mládeže pro ročníky 2006/2007, trenéři 

výběrů dívek Míra Vávra a hochů Lukáš Baierling vedoucí družstev si vyberou 

hlavní trenéři  

• Pořádání Jihočeského poháru – návrh nedělat výběrové řízení na pořadatele, 

ponechat organizaci p. Karlovi Petržalovi v JH (odsouhlaseno všemi 

přítomnými), termín navrhnut 18. – 20. 12. 2020 – termín prověří p. Karel 

Petržala.   

• Informace k Šumavskému poháru – po tel. dohodě s Michalem Vopelkou se bude 

řešit v polovině srpna 2020 s ohledem na Covid – 19. Z rakouské strany zájem 

opět pořádat stejným systémem ml. žáci a st. žáci (vyřizuje Miroslav Vávra), bude 

záležet na epidemiologických opatřeních obou zemí. 

• Komunikace s krajským trenérem bude prováděna zatím pouze přes Z. Jiránka 

6. Ostaršení 

• zaslány podklady pro provedení VJ pro hráčky Pavlovská, Višvanderová trenéru 

žen J. Pittnerovi 

7. Odstoupení celé exekutivy ČSH 

• volební konference proběhne 7.11.2020 v Brně 

8. Soustředění  

• 22.8. – 28.8.2020 mládež ve Veselí nad Lužnicí  

• 24.8. – 28.8.2020 přípravka na Loko 

9. Žádosti o přístup a klíče 

• Brána – J. Borovková, Z. Čapková, L. Zimmelová 

• Klíče - J. Borovková, Z. Čapková 

10. Výroba cyklo dresů 

• podaná žádost o použití Lokomotiva barev a znaku na cyklo dresy od J. Borovky 

– schváleno. dle vyjádření J. Borovky bude možnost větší výroby návrh bude 

vyvěšen na stránkách, Facebooku a Instagramu 

11. Lokoťáček – pro předškolní mládež 

Kapacita zcela naplněna 

 

Další výborová schůze dne 17.08.2020 

 

 

 

 


